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Plano de Ações das Cidades Históricas – Resumo simplificado 

 
Fase: Ações 

Objetivos Gerais 
 
1/4. Promover a requalificação, o restauro e manutenção do rico acervo 
arquitetônico histórico e pontos de referência, inseridos nos três setores definidos 
como área de atuação do PACH-Iguape; 
 
2/4. Proporcionar à comunidade, moradores, empresários, comerciantes, 

profissionais das mais diversas áreas, principalmente as ligadas à Cadeia Produtiva 

do Turismo, as mais diferenciadas possibilidades de negócios, gerando emprego e 

renda e real perspectiva de desenvolvimento local utilizando de forma consciente e 

regulada o acervo histórico e cultural como elemento propulsor;  
 
3/4. Valorizar e difundir o processo histórico local, incidindo diretamente na 

comunidade, restabelecendo um processo de auto-afirmação e aumento da auto-

estima em relação às características culturais tradicionais e naturais do município;  
 

4/4. Restabelecimento e resgate da relação afetiva e econômica do município, 

população e turistas com o Estuário Lagunar do Mar Pequeno e com o Canal do 

Valo Grande (Setor Portuário), perdida ao longo do processo histórico.  
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Objetivo Geral – 1/4 

Promover a requalificação, o restauro e manutenção do rico acervo arquitetônico 
histórico e pontos de referência, inseridos nos três setores definidos como área 

de atuação do PACH-Iguape (Setor Centro Histórico, Setor Portuário e Setor 
Morro da Espia) 

Objetivo Especifico 1  

Requalificação e restauro 
do patrimônio construído - 

Ambiência urbana 

 

Ações 
1a) Aterramento da afiação elétrica e lógica em áreas 
específicas do Centro Histórico, inseridas no Setor 
Centro Histórico. 
1b) Recuperação e restauro de imóveis históricos 
privados inseridos nos setores: Centro Histórico, 
Portuário e Morro da Espia 
1c) Recuperação e restauro de imóveis históricos 
públicos inseridos no setor Centro Histórico (Correio 
Velho) 
1d) Recuperação e restauro de espaço público inserido 
no setor Centro Histórico (Praça Eng. Greenhalg/Praça 
São Benedito) 
1e) Revitalização dos pontos de visitação inseridos no 
setor Morro da Espia ( Fonte do Senhor, Fonte da 
Saudade, Mirante, Sitio Arqueológico Caverna do Ódio e 
Ruínas do Itaguá) 

Objetivo Especifico 2  

Elaborar, criar e implantar 
instrumentos de gestão do 

Patrimônio Cultural e 
Histórico 

Ações 

2a) Elaboração de normatização para gestão do 
patrimônio cultural local 
2b) Instalação de escritório técnico para auxilio na 
gestão, licenciamento e fiscalização nos três níveis de 
governo (ETELF) 
2c) Plano de Manejo do Parque Turístico Cultural do 
Morro da Espia 
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Objetivo Geral – 2/4 

Proporcionar à comunidade, moradores, empresários, comerciantes, 
profissionais das mais diversas áreas, principalmente as ligadas a Cadeia 
Produtiva do Turismo, as mais diferenciadas possibilidades de negócios, 

gerando emprego e renda e real perspectiva de desenvolvimento local utilizando 
de forma consciente e regulada o acervo histórico cultural como elemento 

propulsor, pois o desenvolvimento é a melhor justificativa para a preservação e 
valorização da cultura e história, sobretudo do patrimônio 

Objetivo Especifico 1  

Valorização dos aspectos 
Culturais e do Acervo 

Histórico – Comunicação 
Visual 

 

Ações 
1a) Instalação de Mobiliário Urbano 
 
1b)  Sinalização Turística 
 

Objetivo Especifico 2  

Capacitação da cadeia 
produtiva do turismo atuante 

nos setores atingidos Ações 

2a) Capacitação de agentes locais para o turismo cultural 
e Ambiental (Guias Turísticos, Monitores) 
2b) Capacitação de profissionais das mais diversas áreas 
ligados à Cadeia Produtiva do Turismo (Taxistas, 
recepcionistas, atendentes, comerciários, etc) 
2c) Qualificação dos espaços destinados a produção e 
venda dos artesanatos (Feira Basílica) 

Objetivo Especifico 3 

Promover a Divulgação do 
Patrimônio Cultural Local 

 

Ações 

3ª) Produção de Guia Turístico do Município com Ênfase 
em Patrimônio Cultural 
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Objetivo Geral – 3/4 

Valorizar e difundir o processo histórico local, incidindo diretamente na 

comunidade, restabelecendo um processo de auto afirmação e aumento da auto 

estima em relação as características culturais tradicionais e naturais do 

municípios 

Objetivo Especifico 1  

Educação Patrimonial na 
rede de Ensino 

 

Ações 
1a) Capacitação de Professores voltada para a 
preservação e difusão dos conhecimentos em sala de 
aula, bem como sua transversalidade 
1b)  Elaboração e Confecção de Cartilha de Patrimônio – 
Material Didático (alunos) 
1c) Elaboração de Lei Municipal instituindo a prática do 
Ensino Patrimonial na Rede Municipal de Ensino na 
forma Transversal 

Objetivo Especifico 2  

Educação Patrimonial na 
Comunidade 

Ações 
2a) Elaboração e Confecção de Cartilha do Morador do 
Centro Histórico 
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Objetivo Geral – 4/4 

Restabelecimento e resgate de relação afetiva e econômica do Município, 

população e turistas com o Estuário Lagunar do Mar Pequeno e com o Canal do 

Valo Grande 

Objetivo Especifico 1  

Resgate da relação da 
população com o Setor 

Portuário 

 

Ações 

1a) Programa de geração de renda através de atividades 
tradicionais – pesca (Covo, Cerco, Redes, Canoas) 
1b)  Oficina de Carpintaria Naval 

1c)  Resgate das Atividades Náuticas 

Objetivo Especifico 2  

Urbanização 

Ações 
2a) Recuperação do Espaço Público- Orla do Valo 
Grande 
2b) Colocação das comportas na Barragem do Valo 
Grande 

 


