Apoio à Manguemar Ecoturismo levando o turismo sustentável e a preservação
ambiental e histórica, ajudando a diversas famílias carentes.
Regional/Município: Carpina/Itamaracá
Comunidade: Vila Vela
Equipe Responsável: Luis Otavio Brito da Silva – IPA, Lucas Santos - Manguemar
Email,para contato: luisotavio@ipa.br
Os problemas ambientais e não conservação dos patrimônios históricos da Ilha de
Itamaracá é cada vez crescente afetando a vida da população , bem como afastando uma
das principais fonte geradora de renda o turismo, na Ilha de Itamaracá é encontrada seis
reservas ecológicas o canal de Santa Cruz , berço natural da vida marinha, a segunda igreja
mais velha do Brasil e varias ruínas, a comunidade por falta de conhecimento não da
importância necessária que a Ilha de Itamaracá terá e vem em constante depredação, com
lixos esgotos abertos retiradas de pedras de ruínas, garotos que aliciam os turistas por
dinheiro e nem sabe contar-lhe nem mostrar o que a Ilha de Itamaracá tem de bom. A
comunidade de vila Velha hoje se encontra em total abandono, monumentos históricos
edificações colônias e seus acervos religiosos já não existem mais, esse trabalho não só
visa trazer o turista a Ilha e desenvolver o turismo sustentável, alem de apoiar. O objetivo e
apoiar a Manguemar Ecoturismo a promover o turismo sustentável na comunidade de Vila
Velha bem como a preservação histórica e ambiental. Os beneficiários são pescadores,
artesões, comerciantes, agricultores, guias, barqueiros, doceiras. Os resultados esperados
são criação de uma Infra-estrutura para receber e atender o turista, preservação ambiental e
histórica, melhoria da qualidade de vida das comunidades, fontes geradoras de renda para
comunidade, parceria com empresas e prefeitura local, fortalecimento do turismo e
fortalecimento das associações
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