PERFIL DO TURISTA
RESPONSÁVEL

INICIATIVAS QUE VALORIZAM
O TURISMO RESPONSÁVEL

Escolhe operadores de turismo e instalações que
respeitem o meio ambiente e os direitos das pessoas;
Utiliza com moderação recursos
como a água e a energia;
Compra souvenir e artesanato que expresse a
cultura local, favorecendo a economia
das comunidades locais;
Busca autenticidade e respeita a cultura
e as comunidades locais;
Escolhe a opção de transporte menos poluente;
Valoriza a culinária local;
Recolhe sempre o seu lixo, deixando somente as
pegadas do calçado; e procura o
Guia Viaje Legal do Ministério do Turismo
http://viajelegal.turismo.gov.br/#
para buscar informações e sugestões para evitar
problemas e ter uma Boa Viagem!

OBJETIVOS
DO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL (ODS)
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T U R I S M O
PARANÁ TURISMO

www.turismo.pr.gov.br/www.viajeparana.com/

TURISMO

RESPONSÁVEL!
VISITAR PARA

O Turismo tem potencial para contribuir, direta e
indiretamente, para todos os Objetivos,
principalmente para aqueles que visam o crescimento
econômico, o uso sustentável dos recursos e o consumo e produção sustentáveis.

INFORMAÇÕES : PARANÁ TURISMO
Rua Desembargador Motta, 3384 - Tel: (41) 3304-7087 - Curitiba - PR

PROGRAMA

CONHECER
RESPEITAR
CONSERVAR
É O QUE SE QUER
PARA O PARANÁ!

Incentivar o Turismo Responsável
é premissa e desafio para a gestão da Secretaria do
Desenvolvimento Sustentável e do Turismo e de sua
autarquia Paraná Turismo!
Fomentar um modelo de turismo que
incentive o engajamento do setor público, dos
profissionais, do empresário e do turista na adoção
de práticas sustentáveis que promovam
a geração de empregos e negócios, que
busquem qualidade,
que respeitem o meio ambiente e os
direitos humanos, que integrem a produção
local à cadeia produtiva do turismo e que
tornem o turismo acessível a todos que desejem
conhecer o Paraná, devem ser constantes.
Para tanto, um conjunto de iniciativas será
adotado para que nossa oferta busque a
sustentabilidade, e, atenda os turistas responsáveis
e aos objetivos de desenvolvimento
sustentável (ODS).

Vamos conhecer?

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
DO PARANÁ
Proporcionar a oferta de negócios e produtos
sustentáveis nas UC’s estaduais, incentivando a
conservação do patrimônio natural e cultural das
mesmas, como também a visita consciente dos usuários.
Uma boa dica é conhecer o Aventura Segura, iniciativa
que objetiva organizar e desenvolver as atividades dos
segmentos de Ecoturismo e Turismo de Aventura, com o
propósito de fortalecer, qualificar, certificar e estruturar a
oferta de produtos e serviços de forma responsável.
Caminho do Itupava - Quatro Barras / Morretes
Floresta Estadual do Palmito - Paranaguá
Parque Estadual da Ilha do Mel - Paranaguá
Parque Estadual de Campinhos – Tunas do Paraná
Parque Estadual de Vila Velha - Ponta Grossa
Parque Estadual do Cerrado - Jaguariaíva
Parque Estadual do Guartelá - Tibagi
Parque Estadual do Lago Azul - Campo Mourão
Parque Estadual do Monge - Lapa
Parque Estadual Pico do Marumbi - Morretes
Parque Estadual Serra da Baitaca - Quatro Barras
Parque Florestal Rio da Onça - Matinhos
RPPN Salto do Morato – Guaraqueçaba
RPPN Sebuí – Guaraqueçaba
RPPN Ninho do Corvo – Prudentópolis
RPPN Ekoa Park – Morretes
RPPN Itaytyba - Tibagi
Saiba mais:
http://www.iap.pr.gov.br/pagina-1210.html

SELO DE QUALIDADE
NO TURISMO DO PARANÁ

INDICAÇÕES
GEOGRÁFICAS

Aumentar a competitividade das empresas
do turismo e a qualidade dos serviços prestados são alguns dos objetivos do projeto. Os
participantes passam por um processo de
avaliação por meio de questionários, visitas e
entrevistas seguindo as normas técnicas do
Modelo de Excelência em Gestão (MEG), da
Fundação Nacional da Qualidade (FNQ).

O registro de Indicação Geográfica acontece
quando o produto se torna conhecido por uma
característica diferenciada, por ser produzido em
determinada região ou território específico. Pode
ser indicado por sua procedência de produção,
fabricação ou extração, como também pelas suas
notórias.

Um dos primeiros requisitos para conseguir o
Selo é estar no CADASTUR - Sistema de
cadastro de pessoas físicas e jurídicas que
atuam no setor de turismo. O cadastro garante diversas vantagens e oportunidades aos
seus cadastrados e é também uma importante fonte de consulta para o turista.

No Paraná, os cafés especiais do Norte Pioneiro é
exemplo. A ele, juntam-se outros produtos: como
a Bala de Banana de Antonina, o Queijo da
Colônia Witmarsun, o Barreado e a Farinha de
Mandioca do Litoral do Paraná, a Cachaça e
Aguardente de Morretes, a Goiaba de Carlópolis,
as Uvas Finas de Mesa de Marialva, a Erva Mate
de São Mateus do Sul e o Mel de Ortigueira e do
Oeste do Paraná.

Parceria: SEBRAE/PR, FECOMÉRCIO/PR,
ABAV/PR, ABIH/PR, ABEOC/PR, ABRASEL/PR

Parceria: SEBRAE/PR

PRODUÇÃO ASSOCIADA
AO TURISMO
Promover a integração entre artesanato, manifestações culturais e produtos agropecuários,
ressaltando a importância de se agregar valor às
atividades turísticas por meio da produção
associada ao turismo, destacando valores como
a sustentabilidade,
a autonomia, a inclusão e o diferencial na construção da atividade turística.
Parceria: Secretaria de Comunicação e Cultura,
EMATER, Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos.

TURISMO
PARA TODOS
Promover a inclusão social e o acesso de
pessoas com deficiência ou com mobilidade
reduzida à atividade turística, de modo a
permitir o alcance e a utilização de serviços,
edificações e equipamentos turísticos com
segurança e autonomia, como também
fomentar o bom atendimentos a todos os
grupos sociais que tenham limitação ou
necessidades diferentes em seus deslocamentos.
Parceria: Ministério do Turismo e CEPATUR

TURISMO SUSTENTÁVEL E INFÂNCIA
Tem como objetivo a prevenção e o enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes no turismo, como também o incentivo
a projetos de responsabilidade social corporativa
e o estímulo á mobilização social para a garantia
dos direitos das crianças e adolescentes.
Parceria: Ministério do Turismo, CEPATUR e
Secretaria da Justiça, Trabalho e
Direitos Humanos.

SUSTENTABILIDADE NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS
Estimular o trade turístico a adotar práticas
sustentáveis, implementando ações que
ajudem a reduzir custos ou minimizar o
impacto social e ambiental dos
empreendimentos.
Parceria: Ministério do Turismo e CEPATUR

