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DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL
1

Experiências de desenvolvimento local
sustentável têm se multiplicado nas últimas
décadas, tanto em países da Europa quanto da
América Latina. No Litoral Centro Sul de Santa
Catarina, este trabalho iniciou no ano de 2008,
a partir das pesquisas da Universidade Federal
de Santa Catarina que identificaram as
identidades territoriais, envolvendo quatro
municípios na região norte do Estado,
Camboriú, Bombinhas, Itapema e Porto Belo e três municípios na região sul, Imbituba, Garopaba e
Paulo Lopes.
Em parceria com diversas instituições como a
Epagri, o Centro Latino Americano Rimisp
sediado no Chile e, em nível local, com a
Associação Comunitária Amigos do Meio
Ambiente (AMA) de Garopaba, além das
respectivas secretarias e prefeituras
municipais, foi fundada em 3 de junho de 2013,
com sede em Imbituba, a Associação de
Desenvolvimento Territorial Costa Catarina
(ADTC), de caráter socioambiental, educativo, cultural, beneficente e de assistência técnica e social.
Durante os últimos anos, os membros hoje integrantes da Associação de Desenvolvimento Territorial
Costa Catarina, vem participando de oficinas, eventos, e várias outras experiências relacionadas ao
programa de Desenvolvimento Territorial Sustentável com Identidade Cultural.
Como forma sedimentar o processo e consolidar os receptivos trabalhados, no dia 18 de Abril, a
Associação Costa Catarina recebeu uma excursão proveniente de Criciúma e região formada por
alunos da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), envolvendo alunos dos Cursos de
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos e de Tecnologia em Gestão de Processos Gerenciais,
dentro da disciplina Seminários Temáticos II, ministrada pelo professor Sérgio Mendonça da Silva e
coordenada pelo professor Volmar Madeira. Segundo o professor Sérgio, o objetivo dessa visita de
estudos foi o de proporcionar aos acadêmicos mais conhecimento dos temas relacionados ao
Desenvolvimento Territorial Sustentável, envolvendo ainda as questões culturais, sociodiversidade,
meio ambiente, ecossistema e políticas públicas. “O roteiro foi muito interessante e todos aproveitaram
o máximo possível. O envolvimento dos acadêmicos foi bastante intenso, desde o planejamento do
roteiro cultural até o último momento da visita”, afirmou o professor Sérgio. A experiência, resultou em
um feliz encontro entre jovens excursionistas provenientes do meio urbano, que puderam conferir a
realidade e o meio de vida de famílias rurais e pesqueiras dos municípios de Imbituba, Garopaba e
Paulo Lopes.
Na ocasião, foram visitadas propriedades que produzem de maneira artesanal farinha de mandioca,
cachaça e doces, incluindo comunidades tradicionais de agricultores e quilombolas. O fato empolgante
do processo é observar que vai se consolidando um novo tipo de turismo, mais voltado aos aspectos
culturais, focado na realidade do dia a dia das pessoas que forjaram a identidade cultural que a região
possui.
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“Assim, vamos caminhando para um tipo de turismo de fato sustentável, onde além dos atributos
naturais, o meio social e cultural local são não apenas respeitados, mas também valorizados e se
tornam ativos que farão a diferença na atração de turistas, qualificando a atividade”, acredita o
extensionista rural da Epagri de Imbituba, Anderson Kangerski.

Mais informações: Epagri/Imbituba, email: emimbituba@epagri.sc.gov.br
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