
 

 

PROJETO – Santa Catarina e Itália – Um Novo Caminho 

 

REALIZAÇÃO: Câmara Italiana de Comércio e Indústria de Santa Catarina 

 

LEIS DE INCENTIVO: 

 

O Projeto é apoiado pela Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte de Santa 

Catarina – Funturismo. 

 

OBJETIVOS:  

 

 Contribuir para aumentar a consciência das dinâmicas de internacionalização e do 

potencial turístico e cultural de entidades, empresas e operadores do setor; 

 Promover e intensificar os processos de internacionalização de entes públicos, micro 

e pequenas empresas, operadoras/agências de turismo, hotéis, restaurantes, 

prestadoras de serviços, turismo rural, agro-negócio e artesanato; 

 Buscar soluções para o desenvolvimento social e econômico do turismo regional; e 

fomentar atividades relacionadas á receptividade turística como fonte de geração 

de emprego e renda; 

 Buscar o desenvolvimento turístico integrado, com ênfase nos aspectos ligados ao 

meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável; 

 Efetivação de parcerias para a troca de boas práticas (best practices) e da 

implementação das ações e projetos de internacionalização; 

 

 

PRINCIPAIS AÇÕES: 

 

 

Dentre as iniciativas previstas no projeto, destaca-se a elaboração de um estudo sobre o 

setor turístico em Santa Catarina, que vai mostrar o panorama do setor e as oportunidades 

para investidores estrangeiros. Será realizada também uma visita à Itália nos meses de 

Outubro e Novembro, para a divulgação do potencial turístico catarinense, junto a 

importantes instituições italianas. 

 

Na programação da viagem serão realizados os seguintes encontros: Ente Fiera de Verona, 

Centro Estero Veneto e Câmara de Comércio de Verona, Câmara de Comércio de Veneza. 

Está prevista ainda uma apresentação do potencial turístico catarinense durante a 

Convention das Câmaras Italianas no Exterior, organizada pelo Assocamerestero 

(Associação das Câmaras Italianas no Exterior), entre os dias 24 a 28 de outubro, na cidade 

de Salerno, que contará com a presença dos representantes das 74 câmaras italianas no 

mundo, das 103 câmaras italianas na Itália, empresários italianos e representantes políticos e 

do governo.  

 

 

MAIS INFORMAÇÕES:  

 

Câmara Italiana de Santa Catarina 

Telefone: (48) 3222 2898 

info@brasitaly.org 
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