
 

 

 

MERCOCIUDADES / UNIDADE TEMÁTICA DE TURISMO / ATA Nº 01/2011 

 

REUNIÃO DA UNIDADE TEMÁTICA DE TURISMO  DA RED EMERCOCIDADES 
  
Celebrou-se na cidade de Porto Alegre, Brasil, entre os dias 30 e 31 do mês de 
maio de 2011 a Reunião da Unidade Temática de Turismo, com a presença das 
delegações das cidades de Rocha, Maldonado e Montevideo (Uruguay), Porto 
Alegre e Belo Horizonte (Brasil) e Villa Gesell (Argentina). 
 

Próximas Reuniões 

A Unidade Temática de Turismo definiu que as próximas reuniões serão realizadas em 
Porto Alegre: 

Dias 03 e 04 de agosto/2011, reunião de trabalho da UTT. 
Dias 21 e 22 de novembro/2011. Se acordou que esta reunião será o Encontro 
Preparatório do Congresso do Turismo da Rede Mercocidades. 

 

Definições 

 
1. Definiu-se que o “Congresso”, anteriormente programado para outubro de 2011, 

passará para o ano de 2012, em data a ser discutida. Fixa-se, contudo, a 
permanência de Porto Alegre como sede do evento. 

 

2. Definiu-se que será proposto a continuação da cidade de Porto Alegre 
como Coordenadora da UTT, por mais um período, para a continuidade dos 
trabalhos preparatórios do Congresso do Turismo e a sua realização, a ser 
ratificada  na XVI Cumbre da rede Mercocidades, em Montevideo, Uruguay, dias 

30 Nov a 02 Dez/2011. 
 

3. Definiu-se que as temáticas desenvolvidas no Congresso do Turismo envolverão 
três eixos: o empresariado, as universidades e o poder público. 

 
4. Definiu-se que, a partir deste momento, as instâncias públicas presentes na 

reunião dos dias 30 e 31 de maio (Porto Alegre) buscarão reunir os parceiros 
necessários para ampliar e pensar a realização do “Congresso”.  

 

5. Encarregou-se à UTT, a identificação de um tema comum entre as cidades, 
para desenvolver-se um projeto no âmbito do Projeto IN, e a indicação de 
um representante de uma cidade integrante da UTT, para participar na 6ª. 
Capacitación de IN (presencial,  de 12 a 17 de setembro em Montevideo e 
de  4 meses de forma virtual). Esta apresentação será avaliada pelo Comitê 
Diretivo do Projecto IN, que selecionará quais as propostas que participam 
da Capacitação. 



 

 

 

 
 

6. Desenvolver-se em conjunto, na UTT, trabalho e ações para apoiar a 
promoção do turismo recíproco entre municípios da Mercocidades, tais 
como Punta del Este - Gramado, Buenos Aires, Montevidéu. 

 
7. Apoiar-se a criação de uma rede de centros de informações  turísticas entre 

municípios da Rede Mercocidades, conectando-se de forma virtual, as já 
existentes, com as cidades da Rede, que desejem se integrar nesse 
processo. 

 

8. Trabalhar-se ativamente, na UTT, para que mais cidades possam participar 
das atividades da UTT da Rede Mercocidades. 

 

9. Formalizar-se convite, conforme a troca de  informações ocorrida na 
reunião da UTT, onde tratou-se  sobre o Congresso de Metropolis - a ser 
realizado no mês de Novembro, em Porto Alegre-, para que a Rede 
Metropolis designe representante do mais alto nível,  como palestrante em 
um dos temas definidos para o Congresso de Turismo de Mercocidades. 

 

10. Desenvolver-se políticas de comunicação entre as cidade que integram a 
Rede Mercocidades e a UTT, com o objetivo de dinamizar-se o processo de 
articulação de ações conjuntas, de divulgação de projetos, programas e 
produtos turísticos, atendendo a um planejamento estratégico e uma 
unidade de linguagem, previamente ajustada. 

 
11. Articular-se, através da UTT, a indicação de uma cidade-membro para assumir a 

Sub-coordenação da UTT.  
 

12. Ratificar-se na XVI Cumbre da rede Mercocidades, em Montevideo, Uruguay, dias 
30 Nov a 02 Dez/2011, a continuidade da Coordenação da UTT com a cidade de 
Porto Alegre. 

 



 

 

 
ANEXO I 
 
A reunião da UTT contou com a presença dos seguintes membros: 
 
Porto Alegre / Brasil - Secretaria Municipal de Turismo de Porto Alegre 
Raul Mendes – raulmendes@turismo.prefpoa.com.br 
Maria Helena Müller – mullermh@turismo.prefpoa.com.br 
Ronaldo Garcia – rgarcia@turismo.prefpoa.com.br 
Jorge Lopes – jorgelopes@turismo.prefpoa.com.br 
Landa Mara Britto – landa@turismo.prefpoa.com.br 
Vanessa Engster – vanessaes@turismo.prefpoa.com.br 
Ivone dos Passos Maio – ivonemaio@turismo.prefpoa.com.br 
Cinthia Verbist – cinthiav@turismo.prefpoa.com.br 
 
Montevideo / Uruguay - Secretaria Técnica Permanente Mercociudades 
Jorge Rodriguez – Coordenador Responsável 
jr-stpm@hotmail.com 
jorge.a.rodriguez@imm.gub.uy 
 
Belo Horizonte / Brasil - Secretaria Executiva Mercociudades  
Giovanna Arjonilla - a2mercocidades@pbh.gov.br 
 
Maldonado - Uruguay 
Álvaro Bertoni Sanguinetti – Subdirector Gra. de Turismo 
abertoni@maldonado.gub.uy 
 
Rocha - Uruguay 
Ana Caram Rivero – Subdirectora de Turismo 
anacaram@msn.com 
 
Villa Gesell - Argentina 
Walter Fonte - walterfonte@hotmail.com 
 
Montevideo - Uruguay 
Cláudio Quintana - claudio.quintana@imm.gub.uy 
 



 

 

 
ANEXO II 

 

DELIBERAÇÕES REFERENTES AO CONGRESSO DO TURISMO DA REDE 
MERCOCIDADES 

 

Objetivo:  

Discussão de Parcerias públicas-privadas visando a execução de projetos voltados para a 
Integração regional, a Inclusão social e a Cidadania regional. 
 

Justificativa: 

Com o interesse na agilização e na descentralização dos serviços  estatais, o 
CONGRESSO DE TURISMO, da REDE MERCOCIDADES propõe promover o debate 
sobre as Parcerias Público-Privadas, objetivando o pronto atendimento de 
demandas sociais e o fornecimento de serviços  a serem prestados pela iniciativa privada 
com a execução de projetos voltados para a integração regional, à inclusão social e à 
cidadania regional entre as cidades e os países da Rede. 

 

TEMÁTICAS PROPOSTAS PARA O CONGRESSO 

 
1. Processos de integração (Parcerias para execução de projetos conjuntos e discussão 
das legislações nacionais e encaminhamentos de propostas para a livre circulação nas 
fronteiras) 
 
2. Integração com outras unidades temáticas da Rede Mercocidades, como as 
seguintes: 

1.Gênero 
2.Cultura / Esporte 
3.Juventude 
4.Educação 
5.Desenvolvimento econômico local 

 
3. Integração com outras temáticas 

1.Copa 2014 
2.Projetos de Prevenção Integrados entre Unidades Temáticas (Tráfico de pessoas, 
Violência sexual, Drogas 
3.Intercâmbios internos entre as Cidades da Rede e externos, com Universidades e 
outras organizações não governamentais 

 
4. Desenvolvimento de Produtos turísticos integrados entre os diversos setores 
(cultura, esporte, rural, náutico, dentre outros,  com foco na Copa 2014), levando-se em 
consideração a: 

1.Promoção 
2.Estruturação 
3.Comercialização 



 

 

4.Comunicação / Divulgação 
 
 
5. Sistema de informação turística integrado (observatório turístico, Centros de 
Referência) 
 
6. Turismo para todas e todos (acessibilidade, turismo social, sustentabilidade) 
 
7. Qualificação dos serviços turísticos 
 
8. Linhas de financiamento – Agencias Financeiras, Constituição de Fundos para 
o Turismo   
 
9. Gestão de políticas públicas e desenvolvimento sustentável (estudos de 
competitividade) 
 
10. Rodadas de negócios e feiras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
ANEXO III 

TAREFAS A SEREM ATENDIDAS PELAS CIDADES INTEGRANTES DA UTT 
VISANDO A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO DO TURISMO DA REDE 
MERCOCIDADES 

 

Preliminarmente:  

 
Definição sobre itens  que devem ser abordados dentro das Temáticas do Congresso, 
levando em consideração o objetivo do estabelecimento de Parcerias público-privadas no 
setor do Turismo: 
 

Identificação, pelas Cidades integrantes da UTT, dos nomes de pessoas a serem 
convidadas nos seus países, representantes das instituições relacionadas abaixo, 
dentre outras: 

 
• Ministérios do Turismo dos países da Rede Mercocidades 
• Secretários Estaduais 
• Secretários Municipais 
• Universidades 
• Câmaras Empresariais 
• Confederações nacionais do turismo 
• Agências financiadoras internacionais 
• Entidades empresariais / Empresas / Agências de viagem 
• Representantes de países que já foram Sede do Mundial 
• Indicação de Outros Convidados 
 

 


