
FLUXO PARA ELABORAÇÃO DE DIRETRIZES EM CADA GRUPO 
 
 
 

 
 
 
Para a elaboração de diretrizes, ou seja, aquilo que nos direciona para o futuro 
desejado, é preciso orientar-se por: 
 

1. UMA VISÃO (ou visões) de FUTURO 
 
Somente sabendo onde queremos chegar é que podemos definir o que precisa 
ser feito. 
 
Há duas visões propostas. Uma realizada em 2008 na elaboração do Plano 
Diretor (proposta) e outra em 2020 elaborada na revisão do Plano Municipal de 
Turismo. São elas: 
 
VISÂO 2018 
 
Águas de São Pedro será referência mundial em bem-estar, qualidade de vida e 
seus principais valores serão paz e felicidade. As políticas públicas serão 
elaboradas e praticadas com base nas oportunidades e anseios da sua 
comunidade e serão orientadas à promoção do desenvolvimento sustentável, 
com uma economia dinâmica focada no Turismo, que favoreça o bem-estar 
social e preserve o meio ambiente e seus recursos. 
 
Tendo como principais metas: educação de excelência em todos os níveis, 
preservação do meio-ambiente e dos recursos naturais, assistência integral a 
saúde, promoção da cultura e do lazer, ampliação e manutenção dos atrativos 
turísticos e a manutenção da cidade, impecável sob todos os seus aspectos. 
 
 



VISÃO 2020 
 
Até 2025 Águas de São Pedro será Águas de São Pedro será consolidada como 
“cidade jardim” e reconhecida pela hospitalidade e o bem-estar e com as 
qualidades de esmerada, inovadora, humana, encantadora e saudável. 
 
A marca: “Águas de São Pedro, Turismo, Hospitalidade e Bem-estar à 
disposição” 
 
 
DESAFIO 1: 
 
Descrever os aspectos principais que deva ter a visão de futuro da cidade de 
Águas de São Pedro para até 2030. 
Observação: Sempre que possível envolver pessoas da comunidade no 
diálogo. 
Postar a resposta até 05/12/22 no link 
https://docs.google.com/forms/d/1Sh9uB4O8bc3ZWEvkRjxkwq1TW4wRTCvP_M
IanuS54CU/edit 
 
 
 

2. LEITURA E ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES DO SEGMENTO 
 
É importante realizar leituras sobre o que existe do tema: legislação, planos, 
programas ou projetos. Algumas informações devem estar postadas na página 
do PDM https://desenvolvimentolocal.com/plano-diretor-municipal-aguas-de-
sao-pedro/ outras o próprio grupo pode-se articular para encontrar. 
Importante: Toda informação ou documento que for muito importante deve 
ser disponibilizado na página web do grupo para que a comunidade possa ter 
acesso. 
 
 
DESAFIO 2: 
Descrever, destacar, os principais pontos das leituras e análises realizadas, que 
possam subsidiar o diagnóstico. 
Postar a resposta antes de iniciar o diagnóstico no link  
https://docs.google.com/forms/d/1ba9jtjFRWuZ6G2IJWRpZbacY5eAe29GGnUI3
NQTIZSE/edit 
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3. DIAGNÓSTICO 
 
Observação: O texto será dividido em dois itens e deverá ter até uma +/- 1 
lauda (folha A4) para descrever o diagnóstico do segmento e uma lauda para 
descrever as necessidades da área. 
 
DESAFIO 3 
 
ITEM 1: DIAGNÓSTICO DA ÁREA: 
Como está, quais as atuais condições do segmento? 
Quais os problemas e oportunidades? 
Observação?  Descrever, de maneira isenta, sem juízo de valor.  
 
Postar a resposta até 13/03/23 em 
https://docs.google.com/forms/d/1kSgK6IGvQQGimcl25p3bVK2nfx_W6XBnw2b
0aa4Ehkk/edit 
 
 
 
ITEM 2: NECESSIDADES DA ÁREA: 
Descrever quais são as necessidades mais importantes para o setor analisado. 
 
Postar a resposta até 21/03/23 em  
https://docs.google.com/forms/d/1kSgK6IGvQQGimcl25p3bVK2nfx_W6XBnw2b
0aa4Ehkk/edit 
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4. DIRETRIZES 
 
 
Diretrizes são orientações, guias, rumos ou indicações que definem e 
regulam um caminho a seguir. 
 
A escrita de uma diretriz tem formato similar ao de um objetivo geral, ou seja, 
não indica uma ação específica, mas sim uma ação mais genérica. 
Deve iniciar sempre com verbo, exemplo: 
Desenvolver, Promover, Articular, Planejar, Revitalizar, Renovar, etc... 
 
Observação: Ao definir uma diretriz levar em conta a Visão de Futuro. 
 
Para uma diretriz se tornar realidade é preciso definir ações específicas. 
Para este trabalho serão descritas as 3 principais ações específicas/projetos que 
nos levarão a atender à diretriz. 
 
DESAFIO 4 
Descrever para cada Diretriz até 3 ações específicas 
 
Postar a resposta até 26/06/23 em  
https://docs.google.com/forms/d/1iT4z6P580eH8IN97oRua5NOka8lEBTvQ019J9
9a_40Q/edit 
 
 
Diretriz 
 
Ação 1 
Ação 2 
Ação 3 
 
 
 
........................................................................................................... 
 
Para ir ou voltar à página Plano Municipal de Turismo – Link abaixo 
 
https://desenvolvimentolocal.com/plano-diretor-municipal-aguas-de-sao-pedro/ 
 

https://docs.google.com/forms/d/1iT4z6P580eH8IN97oRua5NOka8lEBTvQ019J99a_40Q/edit
https://docs.google.com/forms/d/1iT4z6P580eH8IN97oRua5NOka8lEBTvQ019J99a_40Q/edit
https://desenvolvimentolocal.com/plano-diretor-municipal-aguas-de-sao-pedro/

