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ABRIL2019 Cidade Empreendedora 

 

“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 Projeto 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: 

 

Grupo 

Temático 
Ações em Andamento 

Capital 

Humano 

Levantamento das necessidades relacionadas à educação de 

qualidade desde o ensino infantil até o ensino superior 

Pesquisa de Necessidades de Qualificação de Mão de Obra 

envolvendo as empresas e Ong’s de Sacramento 

Terceiro 

Setor 

Curso de Capacitação do Terceiro Setor, programado para 

início em Abril (Formalização, Certificações, Gestão de Ong’s, 

Gestão de Projetos, Mobilização de Capital e Prestação de 

Contas). Inscrições em andamento pela ACE. 

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.  
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Quer Participar? 

Acompanhe a agenda das próximas reuniões dos Grupos Temáticos, 

compareça e junte-se a nós.  

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

Inspiração  
O Projeto 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 projeto 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.  
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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 

Conheça os atores 
 

Coordenação:  Apoio Técnico: 

      

 

Patrocinadores: 
 

  
 

  
 

 
 

 

 

 
 

 


