
Plano de Ações Integradas em   
 Prol do Desenvolvimento  
     Sustentável da Região do  
    Vale do Café Fluminense 

 

                 Rede em Prol do Desenvolvimento Sustentável da  

                          Região do Vale do Café Fluminense 

   

                            Vassouras, outubro 2013 



ABRANGÊNCIA DO PLANO - nesta 
primeira fase. 



OBJETIVOS Gerais 

 Promover o Desenvolvimento Sustentável da 

Região do Vale do Café Fluminense através 

da consolidação da oferta de produtos e 

serviços, cuja valorização decorrem de 

formas de produção ambientalmente 

sustentáveis e se apoiem em práticas e 

diretrizes decorrentes da cultura e do meio, 

valorizando a origem. 



OBJETIVOS Específicos 

 RESGATE DA CULTURA, DAS TRADIÇÕES E DOS 
SABERES REGIONAIS, visando fortalecer o capital social do 
território, preservando os recursos ambientais e a riqueza 
cultural, como elementos para o desenvolvimento endógeno da 
região 

 FORTALECIMENTO DE UMA REDE DE ATORES E 
INSTITUIÇÕES voltados para o desenvolvimento sustentável 
do Vale do Café, promovendo ações específicas no território ou 
apoiando e complementando políticas atuais e futuras, que 
sejam convergentes com os princípios e diretrizes definidas 
pelo Plano 

 DESENVOLVIMENTO DE MARCAS COLETIVAS e outros 
signos distintivos orientados para o reconhecimento, valori-
zação e proteção dos produtos e serviços do Vale do Café. 



AÇÕES específicas em cinco eixos de 
trabalho 

IDENTIDADE 

CAFÉ 
TURISMO& 

GASTRONOMIA 

OUTRAS CADEIAS 

PRODUTIVAS 

COMUNICAÇÃO & 

MARKETING 



EIXO IDENTIDADE 
                          Coordenação: Beatriz Vidal 

    Valorização da cultura, das tradições e dos saberes 
regionais, como repositório dinâmico e catalisador 
das ações territoriais, sejam de ordem econômica, 
social ou de bem-estar, fortalecendo o senso de 
pertencimento e de identidade regional 

 

 Projeto Rodas do Saber 

 Projeto Expedições - Caminhos do Tropeiro 

 Projeto Centro Virtual de Memória e Documentação  
do Vale do Café  



EIXO CAFÉ 
                Coordenação: Marcelo Motta 

     Revalorização das tradições cafeeiras da região através desse 
Cultivo em bases sustentáveis e a partir de ações e eventos que 
fortaleçam a imagem e revitalizem as tradições cafeeiras do Vale 

 

 Projeto Café Mata Atlântica, Grupo Turisplan 

 Projeto Implantação de Café em Sistemas Agro-Florestais, 
MAPA/ EMBRAPA 

 Projeto de Formação de Viveiros para Produção de Mudas, EF 
Pinheiral  

 Projeto Jardim de Café, MAPA/ EMBRAPA / EF Pinheiral / IPHAN 

 Laboratório de Café, MAPA /SENAI 

 Centro de Excelência do Café, SENAI 

 Formação de Baristas, SENAI 

 Projeto Quilombo São José 

 

 

 

 

 

 

 



EIXO CADEIAS PRODUTIVAS diversas 
              Coordenação: Thaiz Estefani Pereira 

 Diversificação sócio-produtiva em bases sustentáveis, através 
de atividades agropecuárias, agroindustriais, serviços 
ambientais, recuperação de áreas degradadas e a produção 
artística e artesanal de base regional. 

 Produção Agrícola Orgânica 

 Agroindústria de leite e derivados 

 Agroindústria de embutidos 

 Produção de Cachaças 

 Produção de derivados das palmeiras nativas 

 Agroindústria de doces e compotas 



EIXO TURISMO & GASTRONOMIA 
                     Coordenação: Ana Roldão 

    Fortalecimento do turismo através da valorização dos valores 
locais e da criação de atratividade a partir de expressões locais 
da gastronomia, hotelaria, roteiros, folclore, festas, paisagem, 
tradições e outros bens tangíveis ou intangíveis da região, 
através do mapeamento e desenvolvimento de projetos para as 
seguintes áreas: 

 Fazendas históricas 

 Circuitos Turísticos 

 Gastronomia local 

 Hotelaria e infra-estrutura turística 

 Festas, Festejos Tradicionais e Festivais 



EIXO COMUNICAÇÃO & MARKETING 
               Coordenação: Edson Gonçalo 

 Desenvolvimento de uma estratégia de comunicação e promoção 
dos produtos e serviços originados no Vale do Café, que 
atendam aos princípios e diretrizes formulados pelo Plano. 
Atividades principais e/ou Projetos: 

 Desenvolvimento de instrumento para Comunicação Interna 

 Desenvolvimento de Instrumentos para Comunicação Externa 

 Desenvolvimento e gerenciamento de um “ Web-Site” 

 Captação de Recursos e Projetos 

 Fortalecimento e animação da Rede. 

 



GOVERNANÇA REGIONAL 

 O desenho de governança aqui exposto 

encontra-se em discussão e aprofundamento 

com atores da Rede, bem como com as 

prefeituras da região, com o objetivo de se 

configurar o melhor modelo possível para 

planejamento regional, captação, execução 

e acompanhamento das ações e projetos 

deste Plano 

 



GOVERNÂNCIA REGIONAL 



CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

    O instrumento executivo e operacional do Plano é o projeto. Os 
projetos poderão ser inspirados ou propostos por qualquer das 
três instâncias aqui propostas.  

    As principais fontes de recursos previstas são: 

 Consórcios Públicos de Municípios 

 Linhas de financiamento público convergentes com as ações 
do Plano, editais, etc 

 Editais da FAPERJ, programas de Governo do Estado do RJ 

 Dotação de recursos através de outras fontes, como empresas, 
ONGs, doações, instituições internacionais e nacionais, etc 

 Ações cooperativas dos atores e instituições participantes 

 



CRONOGRAMA 

 Conclusão da redação final do Plano, setembro 2013 

 Definição da Personalidade Jurídica do Plano, outubro 2013 

 Reunião setorial com os representantes dos cinco eixos de 
trabalho, setembro/outubro/novembro 2013 

 Reunião com as Prefeituras e Câmaras e lideranças 
empresariais e civis, dos 10 Municípios na abrangência do 
Plano, outubro/novembro 2013 

 Reunião com todos os atores da rede para apresentação dos 
trabalhos realizados visando referendar o Plano, definir tarefas, 
propor ações, dezembro 2013 

 I Encontro da Rede em Prol do Desenvolvimento Sustentável 
do Vale do Café, março 2014 



PARCERIAS INSTITUCIONAIS 

 CONCICLO 

 EMBRAPA 

 FAERJ 

 INEPAC 

 INSTITUTO PINHEIRAL 

 IPHAN 

 IPEA 

 INPI 

 INSTITUTO TOM JOBIM 

 MAPA 

 PLANETA ORGÂNICO 

 PRESERVALE 

 SEBRAE 

 SENAI 

 UNIVERSIDADE SEVERINO SOMBRA 



 Uma reflexão final  

 

     

Caminhante, não há caminho, 

o caminho se faz ao andar! 

                      Antônio Machado y Ruiz 

       1875-1939 



projetovaledocafe@googlegroups.com 


