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RELATÓRIO
# DISCUSSÃO

# PERFIL DO PÚBLICO

# REGISTROS



DEMANDAS MAIS 
RELEVANTES E MAIS 

ENFATIZADAS

# Espaço reservado para 
apresentação/reunião

# Espaço de cozinha 
industrial 

# Espaço externo para 
horta e compostagem

# Internet e equipamentos 
eletrônicos

RESULTADO DA DISCUSSÃO
I. ESPAÇO
_Ambientes:
            _Sala de apresentação/Reunião

            _Espaços de descompressão interno e externo

            _Cozinha industrial para oficinas e refeições

            _Espaço para viveiro, mudas e compostagem

            _Horta e Jardinagem 

            _Espaço para crianças  

            _Auditório para eventos

_Infraestrutura:
            _Computadores fixos e notebooks

            _Projetor, Telão, TV e Quadro branco

            _Frigobar, Filtro, Cafeteira e Microondas 

            _Ar Condicionado e Ventilador



DEMANDAS MAIS 
RELEVANTES E MAIS 

ENFATIZADAS

# Cursos de gestão de 
negócios e identidade visual

# Cursos técnicos de 
gastronomia, artesanato e 

práticas ligadas ao turismo e a  
sustentabilidade  

RESULTADO DA DISCUSSÃO
II. CONTEÚDO
_Gestão de negócios

_Disponibilização de suporte jurídico, administrativo e contábil

_ Oficinas de identidade visual e comunicação para valorizar o produto e 

agregar valor

_ Curso de decoração de frutas, boas práticas no manuseio de alimentos e 

boas práticas na hospitalidade e conhecimento de território  

_ Oficina de desenvolvimento de trilhas e roteiros integrados com produtos 

turísticos 

_Cursos de gastronomia com produtos locais, de artesanato (cestaria, fibra 

de bananeira e objetos recicláveis) e cursos de sustentabilidade (cisternas, 

reflorestamento, tratamento das águas e sistema agroecológico, reciclagem) 



DEMANDAS MAIS 
RELEVANTES E MAIS 

ENFATIZADAS

# Feiras de exposição dos 
empreendedores locais

# Articulação com associações 
comerciais e empresariais 

# Conectividade dos produtores 
com os consumidores para 

fomentar o consumo de produto 
orgânicos

RESULTADO DA DISCUSSÃO
III. REDE
_Organizar uma programação de eventos, como feiras, para exposição e 
visibilidade dos empreendedores locais, transformando o Parque e o Teia 
numa referência regional.

_Articulação com associações comerciais e empresariais para potencializar o 
escoamento de produção dos agricultores.

_Reuniões dos agricultores com o poder público para viabilizar os planos e 
ações do governo correspondentes ao ecossistema agrícola.

_Conectividade dos agricultores com os consumidores para venda e 
conscientização do consumo de produtos orgânicos. 

_Firmar parcerias com universidades, Sebrae, ONGs, Senai e Senar. 

_Parcerias com canais de comunicação local como rádios e jornais 
comunitários. 



_ Foi levantada uma questão a respeito das pessoas que possuem trabalho 

regular em horário comercial e empreendem paralelamente. Para este 

público, seria muito importante que o Teia funcionasse aos finais de semana. 

Foi sugerido que o funcionamento de quarta a domingo fosse mais relevante 

que de segunda a sexta. Esclarecemos que essa possibilidade deverá ser 

negociada junto à administração do parque.

_ Ao final do encontro representantes das associações de turismo e 

artesanato pontuaram que, durante o processo de criação do parque que 

envolveu várias pessoas da comunidade, havia expectativa de que o galpão 

fosse destinado exclusivamente a eventos para um nº maior de pessoas, já 

que não existem recintos com essa infra em Parelheiros. A maioria dos 

presentes concordou que o Teia será muito relevante, porém deveria ser 

implantado nas outras salas do parque, e não especificamente no galpão.

DISCUSSÕES GERAIS

Presença de várias entidades, 
como associações,

cooperativas e ONG’s.

Principais segmentos presentes: 
agricultura, turismo, gastronomia, 
artesanato, ongs,  estética e bem 

estar



Principais contatos e articuladores:
Nicole - Coordenadora do Projeto Ligue os Pontos

Lia - Gestora do Parque Nascentes do Ribeirão Colonia

Aproximadamente 80 pessoas

REGISTROS


