
 

 
 

Abril/Outubro 2019 

“Queremos unir a experiência de quem já está percorrendo o 
caminho do empreendedorismo e a motivação de quem anseia por 

descobri-lo, a fim de construir novos caminhos para o 
desenvolvimento sustentável da nossa cidade”. 

 

Por que participar? 

Este é um Programa que objetiva o Desenvolvimento Sustentável do 

município e acreditamos que pessoas, empresas, governo e 

organizações sociais pensando e agindo juntos, podem lidar melhor 

com os problemas sociais e gerar soluções surpreendentes. 
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Os primeiros Passos já foram dados  

Apoiados pela ACE e por empresários de Sacramento, 3 Grupos 

Temáticos iniciaram os encontros em março para tratar dos temas: 

(1) Desenvolvimento do Terceiro Setor; (2) Desenvolvimento de 

Capital Humano; e (3) Desenvolvimento do Turismo. 

Várias questões foram levantadas pelos participantes e as primeiras 

ações já foram estabelecidas. Confira a seguir: 

Grupos 

Temático 
Ações Executadas Resultados já obtidos 

Capital 

Humano 

Levantamento das 

necessidades relacionadas à 

educação de qualidade desde 

o ensino infantil até o ensino 

superior 

Pesquisa sobre as Demandas 

de Qualificação de Mão de 

Obra envolvendo as empresas 

e Ong’s de Sacramento 

Pesquisa junto aos 

Universitários 

Promoção e realização de diversos 

“Círculos de Diálogo” com a participação 

de representantes das áreas envolvidas, 

resultando em “caminhos norteadores de 

ações estratégicas” que foram 

fundamentadas com duas pesquisas 

realizadas, sendo uma delas com a 

iniciativa privada, gestores de Ong´s e a 

outra com universitários. Os resultados 

deram origem a Projetos que vão desde 

o atendimento de crianças em creches 

até a parceria com a Escola Técnica 

(governo do Estado de MG), SESI,SENAI 

e SEBRAE, visando a implantação de 

cursos profissionalizantes e a melhoria de 

outros já disponíveis. 

Terceiro 

Setor 

Realização de Oficinas para 

Capacitação de Gestores do 

Terceiro Setor, englobando os 

seguintes temas: 

Formalização, Certificações, 

Gestão de Ong’s, Elaboração 

e Gestão de Projetos, 

Duas Oficinas foram realizadas, 

totalizando mais de 30 associações 

participantes e cerca de 180 

profissionais qualificados, incluindo 

profissionais liberais das áreas do direito, 

psicologia, assistência social, turismo e 

história. Cada oficina proporcionou 12h 
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Adequação aos ODS, 

Mobilização de Capital e 

Prestação de Contas).  

de atividades. 

Para complementar as Oficinas foram 

realizados mais de 10 Plantões para 

esclarecimentos e atendimentos pontuais 

aos gestores das associações. 

 Hoje em dia são mais de 30 Projetos 

em desenvolvimento. 

Grupo 

Turismo 

Levantamento de atrativos 

de Sacramento,  

infraestrutura de acesso e 

negócios de hospitalidade 

relacionados. Posteriormente, 

criação de roteiros e rotas 

envolvendo esses atrativos 

para transformá-los em 

“Produtos Turísticos” viáveis. 

Levantamento de 

oportunidades de qualificação 

profissional em áreas 

relacionadas ao turismo. 

Concepção de uma estratégia 

de negócios para viabilizar o 

turismo em Sacramento.  

Atualmente as atividades do Grupo estão 

focadas na redefinição da Política 

Municipal de Turismo para posterior 

execução das ações, alinhadas ao poder 

público, conselho municipal e outros 

atores envolvidos na área. 

 

Também serão envolvidos os 

representantes do meio acadêmico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quer Participar? 

Acompanhe a agenda das próximas reuniões dos Grupos Temáticos, 

Oficinas. Compareça e junte-se a nós.  

Informe-se através do e-mail e telefone do Projeto em Saiba Mais. 
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Inspiração  

O Programa foi inspirado nos 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável – ODS estabelecidos pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas. Trata-se de uma Agenda de Desenvolvimento Sustentável 

que deve ser implementada por todos os países do mundo até 2030. 

Estados e Municípios estão engajados e Sacramento não vai ficar de 

fora. Venha saber como utilizar o logo dos ODS associados às ações 

que sua organização ou empresa já realizam e ganhar mais 

visibilidade para os seus projetos. 

 

 

 

 

Nosso Programa se identifica mais com 4 dos 17 objetivos, sendo 

eles 

 

Entretanto, poderemos contribuir com os demais objetivos, 

devidamente ajustados à realidade do Município de Sacramento-MG 

e às metas do Projeto.  

Câmara Técnica  

Para garantir a continuidade do Programa até 2025, foi criada 

uma CÂMARA TÉCNICA composta por profissionais da cidade que 

estão sendo capacitados para apoiar as ações estratégicas dos Grupos 

de Capital Humano e Turismo, bem como as ações do “Grupo 
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Terceiro Setor”, principalmente assistindo aos proponentes de 

projetos de modo a mobilizar mais recursos utilizando-se de diversas 

fontes. 

Hoje em dia a Câmara Técnica é composta por mais de 18 

profissionais das áreas do direito, assistência social, turismo, história, 

administração, jornalismo, psicologia entre outras. A equipe está 

sendo capacitada pela Consultoria Adapta P&D de modo a atuar de 

forma multidisciplinar, muito embora estejam organizadas em 5 

Comissões a saber: Avaliação Documental, Análise de Conteúdo, 

Auditoria e ODS, Mobilização de Capital e Orçamento e Prestação 

de Contas. 

A Câmara Técnica é um Projeto que detém o conhecimento para a 

manutenção e atualização permanente das diversas demandas do 

Programa. Ela fica instalada de modo permanente na sede da ACE-

Sacramento e atualmente está em fase de mobilização de recursos 

para a sua manutenção. 

Saiba Mais 

Para obter mais informações e participar, entre em contato com 

Victor através dos seguintes canais:  

E.mail ACE: sacramentoprojeto2025@gmail.com 

Telefone ACE: (34) 3351- 1466 

Site: www. sacramento2025.com.br (em construção) 
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Conheça os Atores 

 

Coordenação:  Apoio Técnico: 

      

Patrocinadores: 

   

 
  

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 


