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Fomento e promoção da produção associada ao turismo -
Programação
Fomento ao desenvolvimento turístico local - Emendas
Fomento ao desenvolvimento turístico local - Programação
Qualificação de profissionais associados ao turismo –
Emendas
Qualificação e/ou certificação do segmento de turismo -
Programação
Infraestrutura turística - Emendas
Infraestrutura turística - Programação
Prodetur - Termo de cooperação
Prodetur - Convênios
Apoio à comercialização dos destinos, serviços e produtos
turísticos brasileiros nos mercados nacional e internacional -
Programação
Fomento ao desenvolvimento turístico local e/ou regional -
Emendas
Fomento ao desenvolvimento turístico local e/ou regional -
Programação
Divulgação e promoção do turismo e/ou sua produção
associada - Emendas
Divulgação e promoção do turismo e/ou sua produção
associada - Programação
Estudos e pesquisas do turismo brasileiro - Programação
Promoção e participação em eventos turísticos nacionais e
internacionais - Emendas
Promoção e participação em eventos turísticos nacionais e
internacionais - Programação
Enfrentamento da violência sexual contra crianças e
adolescentes
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Interlocução nos
destinos para

participação no Salão
do Turismo

Setur-Bahiatursa Em curso -

Avaliação e definição
dos roteiros

atendendo os
critérios do Mtur para
compor o catálogo do

Salão do Turismo
2009

Setur-Bahiatursa Em curso -

Mobilização do poder
publico municipal

“Destinos
Indutores”para
participar das

reuniões

Setur-Bahiatursa Em curso -

Parceria nos projetos
de turismo dos

parceiros (Senac,
Sebrae, IES) para

capacitação e
qualificação e

programação dos
destinos

Setur-Bahiatursa Em curso

-

Visite técnica a novos
produtos e atrativos
com o objetivo de

promover a inserção
nos roteiros

Setur-Bahiatursa Em curso -

Vacinação
contra Febre

Aftosa
SEAGRI Bahia que

Produz
2008

2.073 animais
vacinados -

Contratação de
famílias para

produção
biocombustí-

vel

SEAGRI
Contratos
Individuais
Biodiesel

2007
/ 2008

08 Famílias
contratadas

-

Curso
profissionali-
zante

SETRE
Qualificação
social e
profissional

2008 22 pessoas
beneficiadas
com curso de
Garçom

-

Distribuição de
Medicamentos

SESAB Farmácia
Básica

2007-
2008

- R$ 97.760,08
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Ligações de
luz

SEINFRA Luz para
Todos

2007-
2008

322 famílias
beneficiadas

R$
1.687.418,2

2

Trecho: BA-
001 Camamu

- Itacaré
(LOTE I)

SEINFRA
Recuperaçã

o /
Manutenção
de Rodovias

2007
/

2008

Quilometrag
em

recuperada:
34

R$
46.847.510,

00

Trecho: 001
Ilhéus - Serra
Grande -
Itacaré

SEINFRA
Recuperaçã

o /
Manutenção
de Rodovias

2007
/

2008

97 km
recuperados

R$
679.700,00

Atendimento
SAC Móvel

SAEB SAC Móvel 2007-
2008

1.182
atendimento

s

-

Distribuição
de Sementes

SEAGRI
Semeando –
Agricultura

Familiar
2007-
2008

Distribuição
de sementes

diversas
para 1.444

famílias

-

Vistoria de
Imóveis SEAGRI

Reforma
agrária /
regularizaçã
o fundiária:

2007
/

2008

03 imóveis
vistoriados

Distribuição
de títulos de

terra

SEAGRI
Reforma
Agrária \

Regularizaçã
o Fundiária

2007-
2008

Distribuição
de 10 títulos

de terra
-

Alfabetização SEC TOPA 2007
Alfabetizaçã

o de 154
pessoas

-

Matrículas SEC TOPA 2007 258 alunos
matriculados

-



Sistema Integrado de Informações Turísticas da Bahia
www.bahia.com.br

www.setur.ba.gov.br
www.bahiatursa.ba.gov.br

Disque Bahia Turismo: 3103-3103
SATs e Postos de Informação


