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APRESENTAÇÃO

O Relatório de Gestão-2014 é um instrumento de prestação de contas qualitativo e 
quantitativo cuja finalidade é demonstrar a execução do Plano de Trabalho proposto para 
o exercício orçamentário - financeiro de 2014 conforme estabelece o Contrato de Gestão 
nº 001/2012-1º Termo Aditivo/2014 firmado entre o Governo do Estado do Pará por 
meio da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Mineração e o Instituto de Gemas 
e Joias da Amazônia - IGAMA (OS) gestora do Espaço São José Liberto e do Programa Polo 
Joalheiro do Pará.

Para o exercício de 2014, foram planejadas e executadas somente as ações e 
metas do Projeto Técnico (2012-2013) que tem natureza contínua e que estão 
correlacionadas com os objetivos que apresentam resultados novos. As ações e metas 
que foram alcançadas em 2012/ 2013 que não apresentaram o caráter de continuidade 
não foram replanejadas para o exercício de 2014.

Ao analisarmos o item recursos aplicados no ano de 2014, houve um crescimento 
do orçamentário financeiro, exclusivamente na fonte de arrecadação própria 
IGAMA/2014. Registramos que não houve reajuste dos valores orçamentários-financeiro 
no que se refere à fonte Tesouro do Estado.

Vale ressaltar que na medição efetivado entre os objetivos/ações/metas deste 
exercício observamos o cumprimento do objeto do Contrato de Gestão nº001/2012-1º 
Termo Aditivo -2014 SEICOM/IGAMA.

O roteiro desenvolvido para sistematização deste relatório obedeceu aos seguintes 
aspectos:

1- Ações desenvolvidas: Unidades/Meta, Metas Executadas, Resultados e Avaliações;
2- Ações Executadas não previstas no PAT/2014;
3- Resultados Quantitativos Alcançados e Quadros Demonstrativo de medição de 

cumprimento de meta;
4- Recursos Aplicados/2014 por eixo;
5- Considerações Finais e Recomendações

Anexos: Registro Fotográfico das ações realizadas, recortes de jornais e redes 
sociais (sínteses com fotocopias por eixo).

1-AÇÕES DESENVOLVIDAS: UNIDADES/META, METAS EXECUTADAS, 
RESULTADOS E AVALIAÇÕES.  

EIXO I: CAPACITAÇÃO, GESTÃO E FOMENTO (GEMAS, JOIAS E ARTESANATO).
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AÇÃO Unidade/META META 
EXECUTADA

RESULTADOS/AVALIAÇÃO

1-CAPACITAR 
PROFISSIONAIS DO 
SETOR DE GEMAS E 
JOIAS.

500
Profissionais 
capacitados

META 
ALCANÇADA

630 
profissionais 
capacitados.

      Esta ação tem como finalidade a 
melhoria da qualidade dos produtos 
e serviços gerados pela cadeia 
produtiva de gemas e joias 
permitindo aos empreendedores 
criativos individuais e micro e 
pequenos empresários o 
crescimento e aperfeiçoamento do 
conhecimento e capacidades 
técnicas, habilidades 
empreendedoras e potenciais 
criativos assegurando-lhes vantagens 
competitivas na geração e produção 
de produtos com valor agregado e 
de qualidade.

      O resultado central é a 
profissionalização da cadeia 
produtiva. Foram atendidos como 
público-alvo os segmentos: designers 
(estudantes e profissionais), MEI, 
lapidários, micro e pequenos 
empresários, ourives, cravadores e 
demais profissionais da cadeia 
produtiva de gemas e joias. Para 
execução da atividade foram 
adotadas como estratégias e 
procedimentos: 

 Criação da agenda de 
capacitação

 Formação de parceiras com as 
instituições de ensino e 
pesquisa

 Inclusão de novos profissionais 
na cadeia produtiva 

 Articulação e contemplação 
das diversas fases do processo 
produtivo como: criação, 
produção, acesso a mercado e 
inovação de produtos.

 Fortalecimento das 
competências criativas 
(conteúdo X praticas) 
capacidades empreendedoras 
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/cultura empreendedora.
Dentre os resultados alcançados 
destacam-se:

 Realizada a capacitação de 630 
profissionais do setor de 
gemas, joias e afins como 
moda e bijuteria.

 Realizada parceria com 09 
instituições publicas e privadas 
a saber: IBGM, SEBRAE, IESAM, 
UEPA, UNAMA, FAP-ESTACIO-
PARÁ, Instituto de Artes do 
Pará-IAP/Incubadora Pará 
Criativo, Costaamazônia-3° 
setor e ALUBAR.

 Oportunizada a criação e 
produção de novos produtos 
por meio de 04 coleções de 
joias e acessórios lançados no 
ano de 2014 como: Joias de 
Nazaré, Tem Tucupi no Tacacá, 
Joias do Dia das Mães, Joias do 
Dia dos Namorados e Coleção 
Metamorfose: A 
transformação da Natureza.

 Possibilitadas consultorias em 
processos produtivos para 
geração de tecnologia social 
na criação e produção de joias 
sustentáveis a partir das 
ourivesarias do Programa Polo 
Joalheiro-PA.

2- REALIZAR CURSOS 
NOS DIFERENTES ELOS 
DA CADEIA PRODUTIVA 
DE GEMAS E JOIAS.

Nº de Cursos 
realizados 

META 05/ANO

META 
ALCANÇADA

11 cursos 
realizados 

A ação tem como finalidade 
possibilitar o desenvolvimento e 
qualificação profissional das 
competências criativas e 
capacidades empreendedoras 
usando o fortalecimento da 
economia criativa na área de moda, 
design, gemas e Joias e da cultura 
empreendedora dos segmentos 
produtivos. Por meio de cursos e 
workshop de Geração de produtos 
são efetivadas atividades 
sistemáticas de capacitação 
profissional para inclusão sócio 
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produtivo e geração de produtos 
que agregam valores simbólicos da 
cultura amazônica e utilização de 
materiais das áreas mineral, animal 
e vegetal por meio da inovação dos 
produtos e processos produtivos.
O desenvolvimento desta ação 
obedeceu aos seguintes passos:

 Levantamento das demandas
 Construção da Agenda
 Construção de parcerias 

institucionais econômicas, 
financeiras e técnicas.

 Divulgação da agenda
 Contratação de consultorias e 

profissionais especializados 
 Aquisição de materiais e 

viabilização da infraestrutura 
necessária

 Implementação dos cursos, 
registro de frequências e 
fotográfico.

 Promoção da atividade na 
imprensa

 Acompanhamento de criação e 
desenvolvimento dos produtos 
quando se tratar de geração de 
produtos e processos

 Armazenamento dos projetos 
assinados e protótipos quando 
se tratar de oficinas criativas e 
workshops

Dentre os resultados alcançados 
registram-se:

 Realizado 11 (onze) cursos e 
workshop de Geração de produto
 Realizada a inclusão 
produtiva de 13 lapidários no 
mercado
 Garantido a capacitação 227 
profissionais nas atividades de 
cursos/workshops do setor de 
gemas, joias e acessórios de moda.

3- REALIZAR PALESTRAS 
EDUCATIVAS SOBRE 
PROCESSO DE 
PRODUÇÃO E 

N º de 
palestras 
10/ANO

META 
ALCANÇADA 

Trata-se de uma ação do eixo 
estruturante capacitação e 
qualificação profissional que 
oportunizam aos profissionais das 
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COMERCIALIZAÇÃO DO 
SETOR DE GEMAS, 
JOIAS E ARTESANATOS.

10 palestras 
realizadas

cadeias produtivas dos setores de 
joias, gemas, moda, artesanatos a 
formação de competências criticas 
e criativas por meio da reflexão e 
do debate de temas transversais 
sobre as dimensões da economia 
criativa. As palestras são também 
estratégias para sensibilização para 
ingresso de novos 
empreendedores no Programa 
Polo Joalheiro, como estudantes 
dos cursos de Design de Moda e 
Geração de Produtos e Design e 
Artes Gráficas e demais 
profissionais como joalheira, 
Moda, artesanato e design.

O cotidiano dos processos 
criativos e de produção. Outro 
aspecto considerado são os elos 
das cadeias produtivas.

Os temas disponibilizados estão 
correlacionados ao cotidiano dos 
processos criativos e de produção. 
Outro aspecto considerado são os 
elos das cadeias produtivas como: 
gestão/mercado, produção, criação 
além dos temas como inovação, 
crédito, financiamento, comercio 
exterior, sustentabilidade.

A seleção dos temas abordados 
está relacionada à necessidade de 
potencializar os processos de 
agregação de valor aos produtos 
gerados como: cultura, identidade, 
autenticidade, originalidade e 
sustentabilidade.

Dentre os resultados alcançados 
destacam-se:

 Garantido a capacitação de 
403 empreendedores criativos

 Realizado 10 palestras sobre 
temas nas áreas de gestão, 
mercado, criação e produção 
dos setores criativos do 
Programa Polo Joalheiro-PA

 Garantido o fortalecimento do 
capital humano dos 
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microempreendedores 
individuais, micro e pequenas 
empresas.

4- CAPACITAR 
ARTESÃOS EM CURSOS 
DE ARTESANATOS DE 
DIFERENTES 
TIPOLOGIAS PARA 
QUALIFICAÇÃO E 
APERFEIÇOAMENTO 
DESDE A PRODUÇÃO 
ATÉ A 
COMERCIALIZAÇÃO.

Nº de artesãos 
capacitados
META/ANO

100 ARTESÃOS

META 
ALCANÇADA

110 artesãos 
capacitados

Esta ação tem como finalidade 
possibilitar a atualização 
profissional dos empreendedores 
criativos das áreas de artesanato e 
manualidades.
No exercício de 2014 foram 
atendidos empreendedores das 
áreas de embalagens, agendas, 
adornos, fibras, papel e resíduos 
tendo como origem materiais 
vegetais e animais.
Foram desenvolvidos cursos de 
técnicas de cartonagens adornos 
com matérias-primas regionais, 
trançados de fibras, criação e 
produção de adornos e bolsas tipo 
ecobags além de manualidades 
regionais com técnicas de 
macramé, crochê, pintura a mão 
livre.
Dentre os resultados alcançados 
destacam-se:
Possibilitado a capacitação de 

110 empreendedores de 
artesanato e manualidades;

Garantido o aperfeiçoamento 
de técnicas de trançados em 
fibras naturais para produção de 
colares e pulseiras;

Possibilitado a geração de 
produtos com valores agregados 
como: autenticidade e 
originalidade na criação e 
produção

Realizada a exposição I Mostra 
Bragança Criativa: Artesanato e 
Manualidades em Bragança-
Pará.

5- REALIZAR CURSOS 
DE ARTESANATOS DE 
DIFERENTES 
TIPOLOGIAS 
EXISTENTES NO ESJL.

Nº de cursos
 03 cursos ANO

META 
ALCANÇADA

06 cursos 
realizados

Esta ação tem como finalidade a 
atualização profissional dos 
empreendedores criativos da área 
de artesanato e manualidades. 
No exercício de 2014, foram 
executados os seguintes cursos: 
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1- Técnicas de Cartonagem-
Módulo II;
2- Criação de adornos em 
Matérias-Primas regionais; 
3- Trançados de Fibras - Módulo 
II; 
4- Acabamentos em Acessórios 
de Moda;
5- Criação e Produção de 
Adornos Regionais.
6- Manualidades Regionais

Foram beneficiados 
empreendedores dos municípios 
da Região Metropolitana de Belém 
e do município de Bragança-Pará.
Dentre os resultados destacam-se:
 Possibilitado a capacitação de 
110 produtores de artesanatos e 
manualidades;
 Garantido a criação e 
produção de objetos com valores 
agregados tais como: inovação, 
sustentabilidade e autencidade.

6- GARANTIR A 
CURADORIA DE PEÇAS 
DE JOIAS COM 
REGISTRO MENSAL 

Nº de peças 
avaliadas

100%

META 
ALCANÇADA

5.362 peças de 
joias 

100% das joias 
avaliadas 

ingressaram 
para 

comercialização 
na Loja 

Incubadora do 
POLO.  

Esta ação tem como finalidade 
contribuir para a melhoria da 
qualidade dos produtos como: joias 
de coleção e as joias comercializadas 
no ESJL em especial pela Loja 
Incubadora do Programa Polo 
Joalheiro do Pará denominada Loja 
UNA.
Para realização da curadoria e 
avaliação técnica das joias são 
processadas medições das peças a 
partir das observações das situações 
problemas e áreas, a saber: 

1- METAL (limpeza, polimento, 
arranhões, corte, dobra, forma, 
mancha, poros, polimento e 
textura);
2- SOLDA (poro, mancha, 
preenchimento, liga e bolha);
3- TRANÇADOS E FIOS 
(regularidade, limpeza, 
acabamento, segurança, 
ergonomia);
4- FECHOS E ARTICULAÇÕES 
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(abre e fecha mobilidade, 
segurança e limpeza);
5- APLICAÇÂO DE MATERIAL 
ALTERNATIVO (acabamento, 
poros, mancha, colagem, limpeza, 
polimento, encaixe)
6- CRAVAÇÃO (acabamento, 
garra/simetria, segurança, 
limpeza, simetria de caixa).

No processo de análise dos produtos 
são observados e medidos os 
seguintes aspectos: Design inovador, 
acabamento, cravação, uso dos 
materiais alternativos, polimento, 
limpeza e ergonomia.
A avalição beneficia 44 
empreendedores criativos que 
comercializam seus produtos na Loja 
UNA Incubadora.
Esta ação consiste nos seguintes 
procedimentos: agendamento, 
ingresso das peças, coleta e 
agrupamento das joias por material 
e processo, registro no sistema, 
avaliação e registro no instrumento 
de avaliação. Coleta e seleção de 
joias que utilizam gemas são 
encaminhadas no laboratório 
gemológico. Dentre os problemas 
encontrados na curadoria e avaliação 
das peças destacam-se: polimento 
mal realizado, arranhões, poros de 
solda, resíduos de massa, simetria da 
cravação e manchas no metal.
A atividade é executada por um 
consultor especializado da área de 
design de joias. Esta é uma atividade 
mensal que tem caráter continuado. 
As peças que não atendem aos 
padrões exigidos são devolvidas ao 
microempresário.
A atividade é realizada de maneira 
dialógica e pedagógica. 
Como resultados desta ação 
destacam-se:

- Redução em 90% dos problemas 
de produção das joias do 
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Programa que são 
comercializados na Loja 
Incubadora - UNA;
- Assegurada a qualidade do 
produto joia artesanal da loja 
Incubadora;
- Crescimento do volume de 
vendas no ano de 2014 de 4% em 
relação ao período de Janeiro a 
Dezembro de 2013.
- Assegurada a prestação de 
serviços de curadoria
- Avaliação aos lojistas de Joias do 
ESJL.

7- ELABORAR 
PROJETOS PARA 
AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTO

Quantidade de 
projetos 

efetivados

META 
EXECUTADA

02 Projetos 
elaborados

Trata-se de uma ação de captação de 
recursos que se caracteriza como 
uma “ação de esforço”.
Sua realização consiste em 
desenvolver ações para o fomento 
das atividades de natureza 
complementar a área fim.
Os projetos são elaborados e 
apresentados a editais públicos e 
privados. Sua execução depende de 
aprovações institucionais especificas 
que depende de politicas de 
fomento externo no âmbito nacional 
e internacional.

8-ELABORAR PROJETO 
PARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS (AÇÃO 
READEQUADA)

ASSEGURAR A 
REALIZAÇÃO DE 
CURADORIA E 
AVALIAÇÃO TÉCNICA 
GEMOLOGIA COM OS 
EQUIPAMENTOS DO 
LABORATÓRIO 
GEMOLOGICO E EMITIR 
LAUDOS.

Quantidade de 
serviços 

efetuados pelo 
laboratório 
gemológico.

META 
EXECUTADA 

1.923
gemas 

avaliadas no 
laboratório 

gemológico do 
ESJL

Esta ação tem como finalidade 
contribuir para melhoria da 
qualidade dos produtos, gemas 
comercializadas no ESJL na Loja 
incubadora a partir do 
funcionamento do laboratório 
gemológico que permite identificar, 
classificar e avaliar gemas de cor e 
diamantes que sofreram processos 
de lapidação.
  A ação contribui também para 
avaliação sobre a autenticidade das 
gemas comercializadas e utilizadas 
na produção das Joias do Programa.
  Para o desenvolvimento desta 
atividade foi firmada uma parceria 
do IGAMA com a Secretaria da 
Cultura que disponibilizou uma 
gemóloga para execução dos 
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serviços de avaliação de gemas e 
emissão de laudos e pareceres sobre 
os produtos analisados. 
  Outra atividade desta ação diz 
respeito ao incentivo de utilização de 
gemas minerais e orgânicas na 
produção de joias do Polo 
Joalheiro/PA.
O trabalho de identificação, 
classificação e avaliação das gemas 
contribui para a garantia dos direitos 
do consumidor posto que as gemas 
adquiridas no ESJL tenham 
referência sobre sua autenticidade 
mineral.
A avaliação das gemas também 
contribui para analise de gemas 
trincadas cuja utilização na joia 
compromete a sua qualidade.
Para execução das analises e 
emissões de laudos, são utilizados os 
equipamentos do laboratório 
gemológico.
A atividade é executada por uma 
consultoria especializada em 
gemologia e conta com a parceria da 
Secretaria de Estado da Cultura e 
Museu de Gemas do Estado.
Como resultados desta ação 
destacam-se:
- Assegurado ao consumidor à 
aquisição de gemas minerais 
autenticas e naturais;
- Garantido a produção de joias com 
aplicação de gemas naturais como 
ametistas, quartzos, citrinos, 
diamantes, dentre outros.

9- LANÇAR 
PUBLICAÇÕES SOBRE O 
ESJL

Nº de 
publicações

02 publicações 
no período de 

01 ano

META 
EXECUTADA

02 publicações 
em revista

No ano de 2014, foram publicados 
02 textos em revistas 
especializadas, a saber:
- Mês: JUNHO/2014

 Nome da publicação: Revista 
Câmara de Portugal De 
Comércio no Brasil/Pará- 
Consulado
 Tema: Lá e Cá
 Publicação/Texto: "Espaço 
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São José Liberto o prazer de 
redescobrir os encantos da 
Amazônia". pag. 54 a 57

- Mês: Outubro/2014
 Nome da publicação: Revista 
PZZ- Ed.19º (set/out 2014)
 Publicação/Texto: ESJL- 
"Território Criativo Modelo da 
Cultura Amazônica". pag. 24 a 
27.

10- ELABORAR 
PROJETOS PARA 
AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS

01 projeto 
elaborado e 
implantado

META 
EXECUTADA 

01 projeto 
elaborado e 
implantado

Esta ação corresponde ao objetivo 
de reativar a ilha de produção de 
Gemas e Joias instaladas no ESJL. O 
projeto elaborado consistiu no 
funcionamento das duas ilhas com 
finalidades distintas. A ilha de 
ourivesaria/joias foi adaptada para o 
fortalecimento da prestação de 
serviço de encomendas/produção e 
restauro de joias.
  Para tanto, foram realocados 
equipamentos e ampliados o 
números de ourives no espaço a 
partir do funcionamento de uma 
escala semanal.
  A implementação da ilha de 
produção de ourivesaria como um 
espaço de serviço de restauro e 
encomendas de joias permitiu a 
criação de uma nova fonte de 
geração de recursos próprios para o 
Espaço São José Liberto viabilizado 
por meio de um contrato de 
permissão de uso, a partir de um 
edital publicado no BLOG do ESJL.
  Os equipamentos que já existiam 
no Espaço foram avaliados com vida 
útil adequada ao objetivo proposto 
com a produção do novo projeto.
 Quanto à ilha de produção de 
Gemas/Lapidação foi readequada 
para instalação de serviços de 
customização de gemas, 
comercialização de gemas minerais 
bem como promoção da lapidação 
diferenciada com grafismo 
marajoara, tipo de lapidação autoral 
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da produtora do Programa Polo 
Joalheiro Leila Salame, que detém 
exclusividade desta arte. A proposta 
educativa e comercial do projeto é 
divulgar para o publico visitante do 
espaço São José Liberto noções 
básicas de lapidação e gemologia a 
partir do acervo disponível na ilha de 
lapidação, orientando o turista sobre 
os tipos de gemas para posterior 
comercialização.
O projeto da ilha de ourivesaria foi 
implementado em 2012 e o projeto 
da ilha de lapidação no ano de 2013 
com continuidade em 2014.

11- PRODUÇÃO PASSO A 
PASSO DE PEÇAS, PARA 
SEREM OBSERVADAS 
PELOS VISITANTES.

Quantidade de 
serviços 

atendidos

META 
ALCANÇADA

1.627 serviços de 
restauros

1.534 em serviços 
de encomendas 

de joias

Esta ação tem como finalidade 
possibilitar ao publico visitante do 
ESJL a sensibilização sobre a 
produção artesanal de Joias, bem 
como, prestar serviços de restauro e 
encomendas de joias 
artesanalmente produzidas: É 
possibilitado ao publico visitante a 
identificação dos seguintes 
processos: cravação de gemas, 
soldagem de: cordão, anel, pingente, 
pulseira; limpeza de peças em ouro e 
prata; consertos e restauros, 
polimentos simples, aumentar e 
diminuir anéis e alianças, 
substituição de gemas quebradas 
por meio de cravação.

12- ESTABELECER 
PARCERIA COM SEBRAE

Incremento de 
15% de 

empreendimentos 
formalizados

META 
EXECUTADA 

15% de 
empreendimentos 

formalizados 

Esta ação tem como objetivo aumentar 
o número de empreendimentos 
formalizados compreendendo os 
setores criativos de joias, artesanato e 
moda.
 O desenvolvimento desta ação efetivou 
a partir da seguinte dinâmica 
metodológica: 

a) Levantamento dos 
empreendimentos e 
empreendedores não formalizados;
b) Realização de reunião e 
palestras de sensibilização sobre a 
importância da formalização desses 
empreendimentos de economia 
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perfazendo o
  número de 66 

novos 
empreendedores 
formalizados em 

2014.

criativa;
c) Orientação técnica sobre 
procedimentos e documentação 
necessária a formalização junto a 
SEFA, Junta Comercial do Pará e 
Receita Federal;
d) Encaminhamento ao SEBRAE/PA 
para atendimento dos 
procedimentos e orientações. 

A ação destaca dentre seus resultados;
- Realizada as articulações 

institucionais com o SEBRAE para o 
compartilhamento técnico desta 
atividade;

- 15% dos empreendimentos 
formalizados;

- Realizada a formalização de (66) 
empreendedores informais na 
categoria de empreendedor 
individual (MEI) ano 2014. 

EIXO II: COMERCIALIZAÇÃO DE GEMAS, JOIAS E ARTESANATO.
AÇÃO Unidade 

META
META 

EXECUTADA
RESULTADOS

1- CONSTRUÇÃO E 
IMPLEMENTAÇÃO DO 
PLANO MARKETING DO 

100% do plano 
elaborado e 

implementado

META 
EXECUTADA

Esta ação tem como objetivo ampliar 
a visitação do ESJL e contribuir para a 
sua visibilidade e de seus produtos 
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ESJL. 08 Ações 
executadas.

 
26 atividades e 
45 produtos de 
publicidades e 
comunicação.

como: Joias, artesanatos e acessórios 
de moda gerando crescimento de 
vendas.
O Plano compreende 08 ações tendo 
como referencias as seguintes áreas:

1- Ação de Propaganda;
2- Ação de Exposições de Joias;
3- Ações de Captação de 
Parceiros/Permuta
4- Ações de visitação do prédio
5- Ações de Anuncio em jornais
6- Ações de comunicação Digital
7- Ações de Relacionamento-SAC
8- Ações de Abertura de Ponto de 
Venda.

Para efeito de execução das ações 
foram implementadas as seguintes 
atividades.

AÇÃO 1- Quatro atividades, a saber:
 Realizada impressão de (5.000) 
folders do ESJL para distribuição 
em pontos turísticos como: 
agências, hotéis, Aeroporto 
internacional de Belém e Exposição 
no Hangar.

 Realizada criação de arte de (11) 
totens para exposição de joias, 
artesanatos, acessórios de moda.

 Realizada a impressão e 
plotagem de (11) totens tamanho: 
1,54x64m e 16 vitrines utilizados 
em 10 exposições.

 Realizada a criação e edição de 
06 convites virtuais para as 
exposições e ciclo de palestras: 
“Coleção Dia das Mães”; “Coleção 
Dia dos Namorados”; “Exposição 
de Acessórios de Moda-2014”; 
“Ciclos de Palestra sob o tema: 
Círio de Nazaré: História, Cultura e 
Fé e suas representações no 
Design”; “Exposições de Joias 
sustentáveis Metal-Morfose: a 
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transformação da Matéria”.

AÇÃO 2- Exposições de Joias, 
Artesanato e Manualidades. 
Efetivadas 11 exposições, a saber:
 Exposição de Artesanato
TEMA: Os mestres da Casa do 
Artesão
PERIODO: 19 a 23/03/2014
 Exposição de Joias e Artesanato 
do ESJL
TEMA: Joias de Chocolate e 
Artesanato do Pará
PERIODO: 03 a 06/04/2014
2º Festival Internacional de 
Chocolate e Flor Pará/2014
LOCAL: HANGAR- Centro de 
convenções
 Exposição de Acessórios de 
Moda – Preview-2014- 
Temtucupinotacaca
Evento: 14º Ed/Minas Trend 
Preview
PERIODO: 07 a 10/04/2014
LOCAL: Belo Horizonte/MG
 Exposição Coleção de Joias do 
Dia das Mães/2014
PERIODO: 24/04 a 11/05/2014
LOCAL: ESJL
 Exposição Coleção de Joias do 
Dia dos Namorados-2014
PERIODO: 30/05 a 15/06/2014
LOCAL: ESJL
 Exposição de Joias Virtú 
Rivelate
PERIODO: 27/08 a 05/09/2014
LOCAL: ESJL

 Exposição Coleção de 
Acessórios de Moda-2014
TEMA: Cultura Alimentar 
Amazônica 
PERIODO: 29/06 a 03/08/2014
LOCAL: ESJL
 Exposição Joias de Nazaré 11º 
edição/2014.
PERIODO: 01 a 31/10/2014
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LOCAL: ESJL
 Exposição de Joias
TEMA: Metal-Morfose: a 
Transformação do metal
PERIODO: 24/11 a 31/12/2014
LOCAL: ESJL
 Exposição de Joias 
(Internacional)
TEMA: Destino Pará
PERIODO: 12 a 16/03/2014
LOCAL: FIL/Lisboa-Portugal- Feira 
Internacional de Turismo-BTL-2014
 Exposição de Economia Criativa
TEMA: I Mostra Bragança Criativa: 
Artesanato e Manualidades.

AÇÃO 3- Ação de Captação de 
Parceiros/Permuta. Foram realizadas 
parcerias com permutas para 
publicidade e promoção do ESJL e 
dos produtos joias, artesanato e 
manualidades nas áreas de turismo, 
cultura e promoção comercial no 
total de 14 atividades, a saber:

1- TURISMO: 08
 Parceria/Permuta para 
realização da Exposição Tour da 
Taça-Copa do Mundo/FIFA, no 
ESJL.
Data: 20/05/2014
Local: ESJL/Anfiteatro Coliseu das 
Artes
Pareceria: Coca-Cola e 
IGAMA/SEICOM-Governo do 
Estado
Objeto: promoção do ESJL 
A exposição contou com 20.000 
visitantes
 Parceria/Permuta com a 
Secretaria de Turismo e a PARATUR 
para participação do ESJL em 03 
feiras de Turismo, a saber: 
a) Feira Internacional de Lisboa-
BTL/2014 (12ª 16/03/2014 - 
Portuga/Lisboa);
b) 42ª ABAV-2014 (SP) Estande 
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Pará Obra Prima da Amazônia 
Exposição Artesanato do Pará: 
“Cerâmicas Indígenas”.
 c) 26º Festival de Turismo em 
Gramado/Rio Grande do Sul- 
Exposição: Artesanato do Pará com 
sustentabilidade “Encauchados”.

 Parceria/Permuta com a Ordem 
dos Advogados do Brasil/Pá para 
distribuição de 1.000 folders na 
XXII-Conferencia Nacional dos 
Advogados do Brasil (RJ/RJ)- Rio 
Centro de Convenções.

 Parceria/Permuta com a 
ORM/TV Liberal para a distribuição 
no ESJL dos KITS da Corrida do 
Círio/2014 e anúncios no Jornal e 
TV Liberal da Exposição Joias de 
Nazaré/2014. Foram 5.000 
visitantes que receberam os kits no 
ESJL.

 Parceria/Permuta com a 
Empresa Municipal de Turismo 
BELEMTUR/PA para realização da 
ação “Amigos do Turista”-2014, 
com a distribuição de folders do 
ESJL em diversos equipamentos 
turísticos da cidade no período das 
festividades do Círio de Nazaré.

 Parceria/Permuta com a 
Secretaria de Turismo do estado do 
Pará e PARATUR para atendimento 
de turistas de transatlânticos no 
ESJL
 Parceria/Permuta com a 
PARATUR e a Secretaria de Turismo 
para a realização da exposição 
Natureza, Cultura e Fé: 
Grandiosidade do Círio de Nazaré, 
no ESJL OUTUBRO/2014.

 Parceria/Permuta com a 
PARATUR/ SETUR para realização 
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da entrega dos Prêmios dos 
Concursos de Ornamentação das 
Embarcações da Romaria Fluvial do 
Círio de Nazaré-2014.

2- CULTURA (03 parcerias)
 Neste segmento foram 
executados 03 parcerias com as 
instituições: Fundação Carlos 
Gomes, Universidade Federal do 
Pará – Núcleo de Arte e Cultura.

3- PROMOÇÂO COMERCIAL DO 
ESJL e Joias e Artesanato do Pará, 
foram executadas 05 estandes e 
feiras por meio de 03 parcerias.

 Parcerias com o SEBRAE e 
IGAMA para realização de 03 
ações comerciais no Aeroporto 
Internacional de Belém com a 
instalação dos estandes: Pará 
Copa, Pará Círio e Pará Natal.

 Parceria com a Fundação 
Guamá/Parques tecnológicos 
para montagem do estande de 
artesanato e joias no Hangar no 
evento XXIV- Seminário Nacional 
de Parques Tecnológicos e 
Incubadoras de Empresas e XXII-
Workshops AMPROTEC.

 Parceria com a Secretaria de 
Estado de Agricultura-
SACRI/Governo do Estado e o 
IGAMA para realização da 
Exposição de Joias da Exposição 
de Joias de Chocolate e 
Artesanato do Pará no Hangar, II- 
Festival Internacional do 
Chocolate e cacau da Amazônia.

.
AÇÃO 4- Ação de visitação no 
ESJL/Prédio

 Para ampliar o crescimento 
de visitantes ao Prédio foram 
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incrementadas as parcerias no 
campo turístico, comercial, 
eventos e cultural, propaganda e 
comunicação, site e blog, twiter, e 
redes sociais. No ano de 2014 o 
espaço registrou-se 312.059 
visitantes.

AÇÃO 5 – Ações de Anúncio em 
Jornais

 Ação executada por meio da 
parceria entre ORM/TV Liberal e 
Jornal para evento Corrida do 
Círio e divulgação da Exposição 
de Joias de Nazaré. Anuncio na TV 
e Jornal (02) anúncios.

AÇÃO 6- Ações de Comunicação 
Digital

 Ação executada com a 
manutenção e funcionamento do 
site e blog do ESJL, 
funcionamento do SAC-Eletrônico 
e do Registro fotográfico das 
ações executadas (04) atividades.

AÇÃO 7- Ação de Relacionamento-
 Ação Executada por meio de 
(02) atividades com o 
funcionamento do SAC/Eletrônico 
e das atividades de pós-vendas 
encomendas na Loja Incubadora 
Una /Casa do Artesão. 

AÇÃO 8: Ação de abertura de Ponto 
de vendas

 Ação executada. Foram 
efetivadas (03) atividades desta 
ação por meio da abertura e 
funcionamento de três quiosques 
no Aeroporto Internacional de 
Belém em parceria com o 
SEBARE/Infraero e o IGAMA.

 Como principais resultados 
desta ação destacam-se: - 
Possibilitado o crescimento do 
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volume de vendas de joias e 
artesanatos no ano de 2014 em 
12% comparado ao ano de 2013.

2- ESTREITAR PARCERIA 
PERMANENTE COM A 
PARATUR/SETUR

Efetivar 03 
ações 

conjuntas nas 
áreas de 
turismo, 

comercial e 
capacitação.

META 
EXECUTADA

08 ações 
realizadas

       Esta ação tem como finalidade 
fortalecer o marketing institucional 
do ESJL/Polo Joalheiro do Pará e seus 
produtos possibilitando o fomento a 
realização de negócios e eventos por 
meio de participação em 
feiras/exposições para promoção e 
comunicação dos produtos turísticos 
do ESJL e do estado do Pará, bem 
como aumentar o crescimento de 
visitação no ESJL.
       Para o ano de 2014 foram 
programadas (08) ações conjuntas 
com a SETUR / PARATUR / 
BELEMTUR / ABAV-PA, a saber:

1) Atendimento no ESJL dos 
grupos de turistas dos 
transatlânticos  agenda 2014;.
2) Apoio aos eventos de 
promoção turísticas do Estado do 
Pará com apresentações de 
produtos e brindes produzidos 
pelo Polo Joalheiro/ESJL.
3) Participação do ESJL em 
eventos nacionais organizados 
pelo MTUR, SETUR/PARATUR e 
ABAV.

Desta forma, foram realizadas (08) 
ações /atividades que culminaram 
nos seguintes resultados:
 Efetivado o crescimento de 
visitantes do ESJL 5% no ano de 
2014 no comparativo com o ano 
2013
 Assegurado a participação do 
ESJL em 01 Feira Internacional de 
Turismo BTL/2014 
(Portugal/Lisboa e 02 Feiras 
nacionais, saber: 42º ABAV-2014 
em São Paulo e 26} Festival de 
Turismo de Gramado-Rio Grande 
do Sul.
 Realizado 03 exposições de 
joias e artesanato do ESJL 
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parceria com SETUR/PARTUR
 Realizado a exposição Cultura 
e Fé: Grandiosidade do Círio de 
Nazaré-2014.
 Possibilitado o crescimento do 
número de visitantes do ESJL em 
05% em 2014 no comparativo ao 
ano 2013.
 Assegurado à visibilidade do 
ESJL e os produtos joias e 
artesanatos do Pará em eventos 
nacionais no Rio de Janeiro, São 
Paulo e Rio Grande do Sul, na 
Europa, em Portugal/Lisboa e no 
Estado do Pará.
 Assegurado à criação e 
produção de 5000 folders, 02 
anúncios, 11 totens, 16 plotagens 
de vitrines, 03 criações de 
quiosques temporários no 
Aeroporto Val de Cans e 02 
quiosques temporários no Hangar 
Centro de Convenções para 
Comercialização.
 Realizado o receptivo no ESJL 
de 2.221 turistas de navios 
transatlânticos que visitaram 
Belém, nos meses de Janeiro, 
fevereiro, março, abril, agosto de 
2014.
 Efetivado o acolhimento de 
turistas de navios transatlânticos 
com origem dos países: 540 
Inglaterra, 800 USA 11 França, 20 
Alemanha, 850 Japão perfazendo 
o total de 05 países e 2.221 
turistas.
 Realizado a doação de brindes 
/souvenires para 
SETUR/PARATUR para promoção 
de relacionamento comercial em 
eventos turísticos para divulgação 
do artesanato do Estado do Pará.

3- AUMENTAR 
NÚMERO DE 
VISITANTES 

Aumento de 
5% /ano

META 
EXECUTADA

312.059
visitantes com 

A ação tem como finalidade 
incentivar o crescimento do numero 
de visitantes no ESJL contribuindo 
para a sua visibilidade.
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ANUALMENTE crescimento de 
5% da visitação 
em relação ao 
ano de 2013.

O crescimento do numero de 
visitantes correspondem 5% em 
relação ao ano de 2013. 

4- PRODUZIR E 
DISTRIBUIR FOLDERS 
ILUSTRADOS, 
CONTENDO 
INFORMAÇÕES DO ESJL 
E DOS PRODUTOS E 
SERVIÇOS OFERECIDOS.

Confecção e 
distribuição de 
10000 folders 

META 
EXECUTADA

11.700 folders 
impressos e 
distribuídos

No ano de 2014 foram distribuídos 
11.700 folders institucionais em 
eventos nacionais de turismo e 
encontros setoriais, aeroporto 
internacional de Belém, hotéis e 
agencias de viagens.

5- CRIAR UM 
INFORMATIVO 
PERIÓDICO COM 
NOTÍCIAS DAS 
ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS NO 
ESJL

Confecção e 
distribuição de 

1000 
exemplares

META 
ALCANÇADA

1.000 
promoções 

foram ON-LINE

A Atividade tem como objetivo 
possibilitar a divulgação e 
visibilidade das ações realizadas pelo 
ESJL e o Programa Joalheiro 
destacando suas contribuições à 
promoção e comercialização dos 
produtos joias e artesanatos do Pará. 
Em função do contingenciamento de 
recursos a impressão foi eletrônica.

6- ESTREITAR 
PARCERIAS COM 
AEROPORTO, HOTÉIS E 
AGÊNCIAS DE TURISMO 
PARA INSERIR 
MATERIAL DE 
DIVULGAÇÃO DO ESJL.

Efetivar 05 
parcerias 

anuais

META 
EXECUTADA

13 parceiras 
efetivadas

Esta ação tem como finalidade 
possibilitar o alinhamento 
institucional com o traydy turístico 
do Estado do Pará visando à 
promoção turística do Espaço São 
José Liberto. No ano de 2014, foram 
firmadas as parcerias com as 
seguintes instituições: Aeroporto 
Internacional de Belém; Hotel 
TULIPIN (Belém); Rio Centro (RJ) 
Instituto Paulo Martins; Agencia 
Boeing Turismo; BELEMTUR (Belém-
PARA); ABAV-Brasil- Associação 
Brasileira de Agencias de Viagem; 
SETUR; PARATUR; SEBARE; 
INFRAERO, SINGTUR; AMAZON 
INCOMING Service.

7- DAR VISIBILIDADE 
AOS ARTESÃOS E LOJAS 

Efetivar 09 
inserções de 

META 
EXECUTADA 

Esta ação no ano de 2013 foi 
viabilizada no Blog do ESJL, além das 
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CADASTRADAS NO SITE 
COM FOTOS

produtos 
artesanais

25 inserções redes sociais em facebook e site. 
Com o intuito de cumprir o objetivo 
proposto foram postadas materiais, 
notas e fotos. No ano de 2014 
efetivadas 25 inserções sobre as 
coleções de joias, designers, 
artesãos, empreendedores 
individuais e microempresários.

8- PROPORCIONAR UM 
SITE INTERATIVO E 
ATUALIZADO 
DIARIAMENTE

Atualização 
sistemática do 

site

META 
ALCANÇADA 

Site instalado 
em 

funcionamento

Para efeito de execução das metas 
desta ação foram viabilizados os 
seguintes passos:

a) Planejamento da proposta de 
funcionamento do site;
b) Cotação e seleção do produto;
c) Produção de fotografia dos 
produtos do artesanato por 
tipologia
d) Contratação de jornalistas 
para a produção dos textos que 
irão compor o site
e) Aprovação do projeto Web 
Design
f) Coleta do material das Lojas 
instaladas no ESJL.

Dentre os resultados obtidos com a 
instalação do site do ESJL destacam-
se:

- Realizado a promoção 
institucional, destacando os 
produtos e seus 
empreendedores;
- Gerado produção de 
conhecimento sobre o 
Programa Polo Joalheiro
- Garantido a socialização das 
atividades desenvolvidas pelo 
programa;
- Assegurado o funcionamento 
do SAC- ON LINE- (serviço de 
atendimento ao cliente);
- Possibilitado a divulgação da 
programação mensal do ESJL.

9- INTRODUZIR O 
SISTEMA DE VENDAS 
POR COMÉRCIO 

Implementação 
da loja virtual 

SJL

META 
REPROGRAMADA 

PARA 2015

Esta ação foi parcialmente 
implantada em 2014, em 
acompanhamento com os processos 
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ELETRÔNICO de criação do novo site do ESJL. 

10- PARTICIPAR, NO 
MÍNIMO, DE DOIS 
PROGRAMAS DO IBGM. 

Efetivação de 02 
parcerias de 

desenvolvimento
De produtos

META 
EXECUTADA

03 parcerias 
efetivadas com 

o IBGM

Para efeito de execução desta ação 
efetivados em 2014, foram 
realizados 03 parcerias com o 
Instituto Brasileiro de Gemas e 
Metais Preciosos-IBGM visando à 
implementação do Projeto para 
Estimulo a inovação, 
Competitividade e Desenvolvimento 
Integrado de Cadeia Produtiva de 
Joias, Gemas e Bijuterias que tem 
como eixo de intervenção: 
Capacitação profissional, Promoção 
Comercial e Fomento aos Arranjos 
Produtivos Locais de Gemas e Joias.
Desta forma foram executadas as 
seguintes ações:

1- Desenvolvimento Integrado do 
Design de Gemas, Joias e 
Bijuterias;
2- Brasil Criativo: Oportunidades 
de Negócios para grandes 
Eventos;
3- Fomento aos APL de Gemas, 
joias e Bijuterias.

Como resultados das ações 
realizadas destacam-se:

a) Realizado Oficina Técnica 
Preview Design de Joias-2015 
beneficiando 24 designers;

b) Realizado o III Workshops de 
Integração de APL de Gemas e 
Joias;

c) Realizado atendimento de 44 
empreendedores individuais, 
micro e pequenos empresários do 
setor de gemas e joias em ações 
de capacitação, gestão, mercado.

11- PARTICIPAR DE 
FEIRAS NACIONAIS 

Número de 
eventos 

META 
EXECUTADA 

       Esta ação destaca dentre seus 
objetivos a ampliação do volume de 
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E/OU INTERNACIONAIS executados
05 eventos

11 feiras
06 Feiras locais 

04 nacionais 

01 Feira 
internacional

09 exposições. 

vendas dos produtos joias, 
artesanatos, manualidades e 
acessórios de moda produzidos pelo 
Programa Polo Joalheiro do 
Pará/Espaço São José Liberto. Outra 
finalidade consiste na promoção do 
Espaço São José Liberto enquanto 
complexo turístico de Belém e 
território criativo do Estado do Pará. 
Pode-se afirmar que esta iniciativa é 
uma estratégia de marketing, 
promoção turística nacional e 
internacional do estado do Pará e de 
promoção e comercialização dos 
produtos do ESJL/ Polo Joalheiro. 
Para execução desta ação em 2014 
foram firmadas parcerias com as 
seguintes instituições: SEBRAE, 
SAGRI, ORDEM DOS ADVOGADOS DO 
BRASIL, Instituto Paulo Martins, 
SECULT e Fundação Guamá, 
Associação Brasileira de Agências de 
Viagens-ABAV-Pará, Universidade 
Estadual do Pará, Coca-Cola, 
Aeroporto Internacional de Belém e 
Infraero. Os eventos executados 
foram: Feiras setoriais, turismo de 
negócios, Congresso de profissionais 
liberais e agentes públicos, 
exposições comerciais, a saber:

Eventos Nacionais e Locais: 
Exposições: (09)

1) Exposição de Artesanato.
“Os Mestres da Casa do Artesão”
Período: 19 a 23/03/2014
Local: ESJL/Belém-Pa.
2) Exposição Coleção de Joias 
Dias das Mães – 2014. 
Período: 24/04 a 11/05/2014
Local: ESJL – Belém-Pa.
3) Exposição Coleção Dia dos 
Namorados
Período: 30/05 a 15/06/201
Local: ESJL – Belém-Pa. 
4) Exposição  de Joias Virtú 
Rivelate com Emanyela 
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Bergonzoni
Período: 27/08 a 05/09/2014
Local: ESJL – Belém-Pa. 
5) Exposição de Acessórios de 
Moda – Cultura Alimentar 
Amazônica;
Período: 29/06 a 03/08/2014
Local: ESJL – Belém-Pa.
6) Exposição Joias de Nazaré
Período: 01 a 31/10/2014
Tema: Expressões de Fé
Local: ESJL – Belém-Pa.
7) Exposições de Joias 
Sustentáveis.
Tema: Metal-Morfose: a 
Transformação da matéria
Período: 24/11 a 12/12/2014
Local: ESJL-Belém-Para 
8) Exposição de Economia 
Criativa.
I Mostra Bragança Criativa: 
Artesanato e Manualidades.
Período: 20 a 22/11/2014
Local: Prefeitura Municipal de 
Bragança-Para 
9) Exposição Tour da Taça da 
Copa do Mundo /FIFA
Período: 20/05/2014
Local: ESJL – Belém-Pa.

Feiras Locais (06) 
1) II – Festival Internacional de 
Chocolate/Flor Pará.
Período: 03 a 06/4/2014
Local: HANGAR – C.C. da 
Amazônia – Belém-Pa.
2) XXIV – Seminário Nacional de 
Parque Tecnológico e 
Incubadoras de Empresas e XXII 
Workshop ANPROTEC.
Período: 22 a 25/09/2014
Local: HANGAR – C.C. da 
Amazônia – Belém-Pa.
3) Espaço Moda
Período: 15/10 a 31/12/2014
Local: ESJL – Belém-Pa.
4) Quiosque Aeroporto 
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Internacional de Belém – Pará. 
Copa 2014.
Período: 02/06 a 31/07/2014
Local: Aeroporto Internacional de 
Belém – Val de Cães. 
5) Quiosque Aeroporto 
Internacional de Belém - Pará
Tema: Pará - Círio
Período: 02 a 31/10/2014
Local: Aeroporto Internacional de 
Belém – Val de Cães
6) Quiosque Aeroporto 
Internacional de Belém – Pará. 
Tema: Pará – Natal 
Período: 01/11 a 05/01/2015
Local: Aeroporto Internacional de 
Belém – Val de Cães. 

Feiras Nacionais (04)
1) Minas Trend Preview – 2014  
14ª Ed. 
Período: 07 a 10/04/2014
Local: Belo Horizonte – Minas 
Gerais. 
2) 42ª ABAV – EXPO – 
Internacional de Turismo. 
Período: 24 a 28/09/2014
Local: Centro de Convenções do 
Anhembi – SP/SP.
3) 26º Festival de Turismo em 
Gramado /Rio Grande do Sul
Período: 06 a 09/11/2014
Local: Gramado - RS. 
4) XXII- Conferencia Nacional dos 
Advogados (RJ/RJ)
Period: 20 a 23/10/2014
Local: Rio Centro-RJ/RJ

Feira Internacional (01)
1) BTL – 2014, - 26ª Edição da 
Feira Internacional de Turismo 
de Lisboa. 
Período: 12 a 16/03/2014
Local: Portugal/Lisboa
FIL – Parque das Nações.

12- CADASTRAR POR 
TIPOLOGIA DE ARTE 

100% do banco 
de dados 

META 
EXECUTADA

Constitui finalidade desta ação, 
atualizar o cadastro dos 
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TODAS AS 
ASSOCIAÇÕES E 
AUTÔNOMOS DO ESJL 

atualizado
100% de dados 

atualizados. 

761 artesãos 
cadastrados e 

empreendedores 
criativos.

empreendedores criativos do setor 
artesanato e manualidades que 
participam do Programa Polo 
Joalheiro/Casa do Artesão cujos 
produtos são comercializados no 
ESJL e/ou em atividades comerciais 
promovidas pelo Programa como 
feiras, exposições e eventos 
Turísticos. Para Execução deste 
objetivo foram executadas as 
seguintes atividades:

1- Mobilização dos participantes 
ativos do programa;
2- Atualização dos dados 
cadastrados;
3- Classificação dos produtores e 
empreendedores por setores 
criativos e tipologias;
4- Geração dos dados 
conclusivos.
O cadastro comercial é do 
artesão associado e/ou de 
independentes.

Destacam-se como resultados:
- Renovado o cadastro de 761 
empreendedores criativos do 
artesanato, manualidades, artes 
visuais, gastronomia 
(bombons/licores);
- Realizado a revisão do cadastro 
comercial.

13-DISPONIBILIZAR 
INFORMAÇÕES E 
IMAGENS DE PRODUTOS 
E COMERCIALIZAÇÃO DOS 
ARTESÃOS NO SITE

Nº de artigos 
publicados

META 
ALCANÇADA

13 artigos 
publicados no 

site

A atividade tem como objetivo 
promover os empresários individuais, 
microempresários, designers, artesãos e 
demais seguimentos atendidos pelo 
Programa Polo Joalheiro, dando 
visibilidade aos produtos criados e 
fabricados pelos autores / 
empreendedores criativos.

14- OBTER IMAGEM 
FOTOGRÁFICA E 
INFORMAÇÕES DE 
ORIGEM, PRODUÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO DE 
TODOS OS PRODUTOS 
ARTESANAIS.

Nº de 
catálogos 

publicados no 
site

META 
REPROGRAMADA

Esta ação foi reprogramada para o 
ano de 2015 em função do 
contingenciamento orçamentário-
financeiro efetivado no 2º 
semestre/2014.

Viabilização META    A atividade de comercialização e 
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15- EFETIVAR A 
COMERCIALIZAÇÃO E 
EXECUTAR O 
PAGAMENTO DOS 
PRODUTORES DE JOIAS 
E ARTESANATO, 
REFERENTES ÀS 
VENDAS REALIZADAS 
PELA O.S. NA LOJA 
UNA, CASA DO 
ARTESÃO, PONTOS DE 
VENDA DA ESTAÇÃO 
DAS DOCAS, FEIRAS 
SETORIAIS E OUTROS 
EVENTOS. 

dos 
pagamentos 
de gemas, 

joias e 
artesanatos.

ALCANÇADA 

3.049
produtores 
atendidos

promoção dos produtos decorrentes 
dos setores criativos: Joias, 
artesanato, manualidades e 
acessórios de moda com design tem 
como finalidade, impulsionar o 
acesso ao mercado nacional 
brasileiro e internacional dos 
empreendedores criativos 
participantes do Programa Polo 
Joalheiro, a saber: 
Ourives, produtores, lapidários, 
microempresários, designers, 
artesãos e cravadores.
Para que esses segmentos 
produtivos possam participar desta 
ação fazem-se necessários que o 
empreendedor criativo seja 
cadastrado no Programa e que tenha 
um contrato firmado com o IGAMA, 
bem como siga as orientações do 
Polo Joalheiro.
Para execução desta iniciativa são 
observados os seguintes passos: 

1- Cadastro comercial no 
Programa;
2- Assinatura do termo de 
Consignação;
3- Ingresso de produtos que são 
avaliados por uma curadoria e 
analise de qualidade;
4- Manutenção do Sistema de 
Informação sobre os produtos e 
microempresários;
5- Efetivação das vendas;
6- Desenvolvimento de 
estratégias de marketing e 
vendas;
7- Manutenção da Loja 
Incubadora, Loja UNA e Casa do 
Artesão;
8- Participação em feiras e 
realizações de exposições de 
produtos;
9- Restituição de sinistros e 
avarias dos produtos 
consignados;
10- Alimentação do sistema de 
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pagamento dos produtores;
11- Transferência bancária e 
pagamentos on-line;
12- Execução de vendas com 
cartão de credito;
13- Apoio comercial aos 
produtores com antecipação em 
30 dias do valor integral das 
vendas realizadas com cartão de 
credito. O ônus do parcelamento 
é de responsabilidade do IGAMA;
14- Manutenção de contrato 
entre Banco, Cartão de Crédito e 
OS IGAMA.

Destacam-se como resultados 
principais desta iniciativa:

- Realizada a geração de trabalho 
e renda aos empreendedores 
criativos do POLO que 
participaram da Loja Incubadora 
e da Casa do Artesão

Vale ressaltar que 75% dos recursos 
financeiros das vendas de joias são 
repassados aos produtores e 70% do 
montante de venda do artesanato 
são repassados aos produtores, 
conforme estabelece contrato de 
consignação.

16- GARANTIR A 
MANUTENÇÃO DOS 
PONTOS DE VENDAS 
NA ESTAÇÃO DAS 
DOCAS E DO SITE DE 
COMERCIALIZAÇÃO.

Ampliação de 
volume de 

vendas 10% 
em 01 ano

META 
ALCANÇADA

Crescimento de 
12% no volume 
de vendas no 

comparativo do 
ano 2014 com 

    As atividades de manutenção dos 
pontos de vendas estão relacionadas 
a ações de comercialização e 
promoção dos produtos gerados 
pelos setores criativos atendidos 
pelo Programa Polo Joalheiro 
comercializados no ano pela OS-
IGAMA. A unidade de medida 
proposta esta relacionada a todas as 
PDV´S do Programa, bem como as 
ações de promoção em feiras e 
exposições.
    No ano de 2014 foram 
comercializados na Loja Incubadora, 
demais PDV´s e eventos comerciais 
4.537 peças de joias perfazendo o 
valor de volume de vendas 
correspondente a R$ 1.095.508,92. 
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ano de 2013 
decorrido

No que se refere aos produtos 
artesanato e manualidades foram 
comercializados 56.319 itens, 
perfazendo o montante de 
R$821.733,33.
O volume de vendas do ano de 2014 
corresponde ao valor de 
R$1.917.242,25 somatório de joias e 
artesanatos comercializados pela OS-
IGAMA conforme prevê o Contrato 
de Gestão nº001/2012-SEICOM. 

17- PROMOVER VISITAS 
TÉCNICO-CIENTÍFICAS 
PARA INSTITUIÇÕES DE 
ENSINO COM GUIA 
ESPECIALIZADO

Realizar 18 
visitas 

monitoradas a 
alunos de 

escolas públicas 
e particulares

META 
EXECUTADA

Recebidas 41 
visitas de 

instituições de 
ensino, 

totalizando 
3.652 alunos. 

A atividade tem como objetivo 
ampliar a divulgação do ESJL e de 
suas respectivas atividades 
contempladas pelo Programa Polo 
Joalheiro-Pará. Trata-se de uma 
iniciativa de educação patrimonial 
turística onde é assegurada aos 
educando visitante por meio de uma 
visita monitorada a prestação de 
informação sobre o patrimônio 
histórico ESJL, bem como o 
detalhamento sobre o 
funcionamento do espaço/projetos 
abrigados pelo prédio, a saber: 
Capela, Museu de Gemas, Jardim, da 
Liberdade, Memorial da Cela, lojas 
de joias, ilhas de ourivesaria e 
lapidação, anfiteatro, Coliseu das 
Artes e Casa do Artesão. Dentre os 
principais resultados destacam-se:

a) Crescimento do público 
visitante em 2014,

b) Possibilitado o atendimento 
de 41 visitas monitoradas

c) Garantido o atendimento de 
3.652 visitantes dentre 
alunos do ensino 
fundamental, médio e 
superior; pesquisadores e 
representantes setoriais de 
turismo, cultura e imprensa 
especializada.

19- REALIZAR GRANDES 
EXPOSIÇÕES SOBRE O 

Realizar 
01 exposição 

META 
ALCANÇADA

   Esta ação foi realizada no ano de 
2014 tendo como foco temático os 
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RESGATE DA HISTÓRIA 
DO ESJL

anual
05 exposições 

realizadas

produtos do ESJL. Para tanto, foi 
selecionado o produto Joia que em 
2002 foi integralizado na 
história/memória deste patrimônio 
histórico. 
As exposições realizadas foram: 

1. Coleção do Dia das Mães;
2. Coleção do Dia dos 
Namorados;
3. Exposição Virtú Revelate;
4. Exposição Joias de Nazaré;
5. Exposição Metal-Morfose: a 
Transformação da Matéria;

EIXO III: PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL, COMERCIAL E 

TURÍSTICO SÃO JOSÉ LIBERTO.
AÇÃO Unidade 

META
META 

EXECUTADA
RESULTADOS

1-PROMOVER 
APRESENTAÇÕES 
CULTUTRAIS 

Nº de eventos 
culturais 

realizados 02 

META 
ALCANÇADA

20

A atividade tem como finalidade a 
realização de programação cultural no 
ESJL garantido ao público visitante 
eventos de lazer e cultura artística. Para 
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RELACIONADAS COM 
AS AÇÕES 
DESENVOLVIDAS NO 
ESJL.

eventos Apresentações 
realizadas

realização desta iniciativa são 
formalizadas parcerias com grupos 
culturais e artísticos visando divulgar a 
produção cultural criada pelo grupo 
artístico parceiro que permita 
visibilidade ao espaço.
No ano de 2014 foram realizados 20 
eventos culturais, a saber: 

1- Evento: Danças Circulares
Data: 26/01/2014 
Local: Coliseu das Artes/ESJL.
2- Evento: Projeto Ritmos do Pará – 
Grupo Folclórico Frutos do Pará 
Data: 26/01/2014 
Local: Coliseu das Artes/ESJL.
 3- Evento: 7ª Edição do Magic Art – 
Comemoração do Dia Internacional 
do Mágico. 
Grupo: Círculo Mágico Mago
Data: 02/02/2014 
Local: Coliseu das Artes/ESJL
4- Evento: Danças Circulares
Data: 05/02/2014 
Local: Coliseu das Artes/ESJL.
5- Evento: Bailinho de Carnaval
Libertos na Folia
Data: 23/02/2014 
Local: Coliseu das Artes/ESJL.
6- Evento: Teatro de Bonecos com o 
Grupo IN BUST
Peça: Hercules.
Data: 16/03/2014 
Local: Coliseu das Artes/ESJL
7- Evento: Projeto Ritmos do Pará 
com Grupo Folclórico Uirapuru
Data: 30/03/2014 
Local: Coliseu das Artes/ESJL.
8- Evento: Apresentação do Grupo 
Rádio Margarida com a peça Nota 
Fiscal Cidadã
Data: 30/03/2014 
Local: Coliseu das Artes/ESJL. 
9- Evento: Teatro de Bonecos com o 
Grupo IN BUST
Peça: Pinóquio
Data: 24/04/2014 
Local: Coliseu das Artes/ESJL.
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10- Evento: Projeto Ritmos do Pará 
com o Grupo Folclórico Mooara
Data: 27/04/2014 
Local: Coliseu das Artes/ESJL.
11- Evento: XVII – Festival de 
Música do Pará – Músicas das 
Américas com a Banda Sinfônica do 
Pará.
Data: 04/05/2014 
Local: Coliseu das Artes/ESJL.
12- Evento: Danças Circulares
Data: 14/09//2014 
Local: Coliseu das Artes/ESJL.
13- Evento: Danças Circulares
Data: 21/09/2014 
Local: Coliseu das Artes/ESJL.
14- Evento: Evento: Projeto Círio de 
Todos os Timbres com a 
apresentação de Grupos de Música, 
Dança e Poesia do NAC/UEPA. 
Data: 03/10/2014 
Local: Coliseu das Artes/ESJL.
15- Evento: Danças Circulares
Data: 19/10//2014 
Local: Coliseu das Artes/ESJL
16- Evento: FIDA – Festival 
Internacional de Dança da 
Amazônia
Data: 23/10/2014 
Local: Coliseu das Artes/ESJL.
17- Evento: Apresentação do Grupo 
Parafolclórico.
Data: 24/11/2014 
Local: Coliseu das Artes/ESJL.
18- Evento: Danças Circulares
Data: 30/11/2014 
Local: Coliseu das Artes/ESJL.
19- Evento: ENARTE/Encontro 
Nacional de Arte da UEPA/EMUFPª 
com a Orquestra Infanto Juvenil 
Helena Maia e a Orquestra Infantil 
de Violinos e Coral Lúcia Arantes
Data: 09 a 11/12/2014 
Local: Coliseu das Artes/ESJL.
20- Evento: Concertos de Natal com  
apresentações do Cantor Lírico 
Edelmiro Soares e o barítono Dion 
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Santos e o Coral Muiraquitã – Nova 
Acrópole.
Data: 23/12/2014 
Local: Capela /ESJL.

2- REALIZAR FEIRAS DE 
EXPOSIÇÃO ARTESANAL 

Realizar 01 
Feira anual

META 
ALCANÇADA

01
Exposição 
realizada

           Esta ação tem como finalidade 
promover o reconhecimento do 
trabalho artesanal por meio do 
artesanato e das manualidades a 
feira/exposição destaca entre seus 
objetivos a promoção comercial dos 
produtos de artesanato advindos de 
municípios do Estado do Pará. Foi 
firmado parceria com a SETER, para 
realização de uma Feira de Artesanato 
do Estado do Pará, ocorrida no Hangar-
Centro de Convenções da Amazônia no 
ano de 2014. Mediante esta iniciativa 
remodelamos nossa ação para outro 
perfil, evitando a superposição de ações 
com recursos públicos. Mediante esta 
iniciativa os produtores de artesanatos 
participaram da Feira Planejada, numa 
ação direta com a SETER que executou 
a distribuição dos estandes por 
tipologia. O IGAMA/ESJL procedeu ao 
monitoramento da atividade.

3- PROMOVER 
DESFILES DE MODA 
AMAZÔNICA COM AS 
PEÇAS DO ESJL 

Realizar 03 
desfiles de joias 

e moda. 

META 
ALCANÇADA

05 Desfiles 
realizados

Esta iniciativa tem como objetivo 
possibilitar a promoção comercial, 
artística e turística dos produtos 
gerados pelos setores criativos 
atendidos pelo Programa Polo 
Joalheiro/PA comercializados no ESJL. 
Trata-se de uma ação de marketing, 
desdobramento das ações de criação e 
produção das coleções geradas nos 
cursos de criação como os Workshops 
de geração de produtos. Outro aspecto 
relevante desta atividade é a promoção 
comercial dos empreendedores 
criativos (designers/artesãos) e 
microempresas participantes do 
Programa.
Os desfiles são iniciativas articuladas 
com os promotores de eventos 
turísticos de negócios de natureza 
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nacional e/ou local. 
Dentre os resultados obtidos destacam-
se:
Realizado 05 desfiles no ano 2014, a 
saber:

1. Desfile de Joias “Destino Pará”
Data: 15/03/2014
Local: Feira Internacional de 
Turismo de Lisboa-FJL 
(Portugal/Lisboa) Parque das 
Nações. Foram promovidos neste 
evento os empreendedores do 
ESJL do setor de joias, a saber: 
15 microempresas
12 designers

2. Desfile de Joias de Chocolate e 
Acessórios de Moda
Data: 04/04/2014
Local: II Festival Internacional de 
Chocolate e Cacau da Amazônia X 
Flor Pará- Hangar-Pará.

3. Desfile de Acessórios de Moda- 
Copa do Mundo-2014 19º EPAMA
Data: 31/05/2014
Local: ESJL- Coliseu das Artes
Foram promovidas 08 
microempresas e 01 
empreendedor criativo.

4. Desfile de Lançamento da 
Coleção de Acessórios de Moda 
sob o tema Cultura Alimentar 
Amazônica.
Data: 31/05/2014
Local: Fundação Curro Velho- 
Festival Ver-o-Peso da Cozinha 
Paraense.
Parcerias: Instituto Paulo 
Martins/IGAMA
Formam promovidos 16 
microempresas e 22 
empreendedores criativos do ESJL. 
(45 peças lançadas pela coleção 
2014).
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5. Desfile de Joias do ESJL- Evento: 
XI Encontro de Mulheres 
Empreendedoras/2014
Data:09/2014
Local: Associação Comercial do 
Pará- ACP/PA
Parceria: IGAMA/ACP-PA
Foram promovidas 10 
microempresas e 05 designers
Desfilaram 28 joias.

4- CRIAR UMA 
ASSESSORIA DE 
COMUNICAÇÃO E 
MARKETING DO ESJL 

Nº de matérias 
geradas

 500 
Contratar 

assessoria 01

META 
ALCANÇADA 

574 matérias 
geradas

 

01 Assessoria 
contratada

A iniciativa tem como objetivo 
possibilitar a divulgação das ações 
desenvolvidas pelo ESJL, bem como, 
dos produtos gerados e seus 
respectivos criadores e produtores. 
Outra finalidade diz respeito à geração 
de matérias e inserção nos canais de 
comunicação locais e nacionais, bem 
como a manutenção dos veículos 
institucionais como o site e blog 
previstos neste Plano Anual de 
Trabalho.
No ano de 2014 foram veiculada 
matérias em canais, a saber: blog, sites 
nacionais do setor, jornais impressos, 
televisão, revistas especializadas e 
facebook.
Esta ação se efetivou a partir das 
seguintes atividades.

1- Edição de textos para serem 
usados em produção de materiais de 
divulgação e marketing do ESJL.
2- Redação de textos para matérias 
como folder, catálogos de fora e 
artesanatos e banner institucional;
3- Organização do Clipping básico 
das atividades realizadas e 
divulgadas
4- Elaboração de matérias, informes 
e sugestões de notas e pautas para 
divulgação nas mídias (radio TV, 
impresso, sites e outras mídias 
sociais).

Dentre os principais resultados 
destacam-se:
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 Realizada a promoção do ESJL e 
do Programa Polo Joalheiro 
alcançando visibilidade Nacional.
 Possibilitada a divulgação dos 
setores criativos e seus 
empreendedores
 Realizada os registros 
fotográficos dos eventos realizados
 Possibilitado a divulgação dos 
produtores e serviços do ESJL. 

5- IMPLEMENTAR UM 
PROGRAMA DE 
ESTÁGIO PARA 
MONITORES DO ESJL

Quantidade de 
estagiários 

contratados

META 
ALCANÇADA 

03 Estagiários 
contratados.

    Esta ação tem como finalidade 
contribuir para a formação acadêmica 
de estudantes universitários, do ensino 
superior proporcionando aos mesmos a 
vivência e troca de experiência 
profissional.
    Para efetivação desta finalidade 
foram selecionados 03 cursos, a saber: 
Administração de Empresas, 
Comunicação Social e Design de 
Produtos.
     Foram firmados os contratos com as 
instituições de ensino IESAN e UFPA.
Assegurado à contratação de 03 
estagiários.

6- ASSEGURAR 
PAGAMENTO DE 
TARIFAS PÚBLICAS 
(ENERGIA, TELEFONIA E 
ÁGUA) 

Realizar 
pagamento 
mensal de 

despesas de 
utilidade pública

META 
ALCANÇADA

A ação tem como finalidade garantir o 
funcionamento do ESJL no que se 
refere às atividades técnicas, 
comerciais, administrativas, turísticas, 
culturais e de economia criativa.
Registra-se que em função do 
descumprimento do cronograma de 
repasse de recursos financeiros 
referente ao contrato de gestão nº 
001/2012 algumas tarifas neste período 
foram pagas com recursos próprios as 
demais forma pagas com multas nos 
períodos onde forma descumpridas as 
datas de repasse previstas no contrato. 
Neste sentido forma quitado todas as 
tarifas publicas do ESJL referente ao 
ano de 2014. O que assegurou o 
funcionamento ininterrupto do ESJL.

7- ASSEGURAR A 
AQUISIÇÃO DE 

Dotar o ESJL 
com materiais 

META 
ALCANÇADA

A ação tem como finalidade suprir as 
necessidades de ordem material nos 
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MATERIAL DE 
CONSUMO 

de expediente 
e comercial.

campos técnicos, administrativos e 
físicos no eu se refere à manutenção 
hidráulica, elétrica e de refrigeração do 
ESJL. Por meio desta iniciativa são 
viabilizados também os materiais para 
curso, oficinas, palestras e workshops 
atividade finalística do Projeto de 
Qualificação profissional do Polo 
Joalheiro. As aquisições de materiais 
forma efetivadas com recursos próprios 
e do repasse oriundos do Contrato de 
Gestão.

8- ASSEGURAR 
PAGAMENTO DE 
PESSOAL (SALÁRIOS) E 
DESPESAS DE 
ENCARGOS SOCIAIS

Realizar o 
pagamento 

mensal da folha 
de pagamentos

META 
ALCANÇADA

Esta ação tem como objetivo prover a 
contratação e gestão de pessoas que 
assegure o funcionamento do ESJL e as 
ações do Programa Polo Joalheiro em 
todas as suas áreas conforme os três 
eixos estratégicos para o 
desenvolvimento das ações planejadas. 
Foram contratados e dispensados os 
empregados de acordo com a 
movimentação anual buscando sempre 
a redução de custos e eficiência de 
resultados. Observamos que do valor 
total repassado no exercício de 2014 
que foi R$2.979.473,00 foram aplicados 
R$1.376.742,60 no pagamento das 
folhas de pagamento e encargos 
sociais. Para efeito de complementação 
de recursos foram executados 
R$392.637,00 com recursos próprios 
arrecadados pela (OS) IGAMA.

9- GARANTIR A 
MANUTENÇÃO DE 
CONTRATOS DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE TERCEIROS E DE 
PESSOA JURÍDICA

Realizar o 
pagamento de 

contratos

META 
ALCANÇADA

Esta iniciativa tem como finalidade 
assegurar à contratação da prestação de 
serviços necessários a implantação do 
funcionamento do ESJL e suas respectivas 
finalidades bem como as ações pertinentes 
ao Programa Polo Joalheiro do Pará.
Com esta iniciativa foi alcançada a 
manutenção patrimonial do ESJL e o 
incremento das atividades finalísticas.

10- APRESENTAR 
RELATÓRIOS DE TODAS 

Viabilizar a 
confecção de 04 

META 
ALCANÇADA 

Esta atividade tem como finalidade 
alimentar o sistema de informação da 
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AS AÇÕES E DOS 
PROGRAMAS COM 
AVALIAÇÃO DE 
INDICADORES DE 
RESULTADOS 

relatórios de 
gestão 12 relatórios 

mensais e 
01 relatório 
de gestão

Por exercício 
/ano

SEPOF sobre as ações e execuções 
orçamentárias previstas e executadas ao 
ano.
Estão neste item relacionados os relatórios 
mensais de prestação de contas e os 
descritivos previstos Contrato de gestão 
nº001/2012-1º Termo Aditivo/2014 
(SEICOM/IGAMA). Os relatórios entregues 
foram todos protocolados produzidos em 
CD e material impresso com fotos e quando 
se tratava de cursos foram entregues 
fotocopias das listas de frequência dos 
participantes e seus respectivos CPF.

11- APRESENTAR 
RELATÓRIOS 
FINANCEIROS 
DETALHADO DE 
CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA E 
RECEITAS OPERACIONAIS 

Viabilizar a 
confecção de 12 

relatórios 
mensais, com 
prestações de 

contas e 
balanço 

financeiro.

META 
ALCANÇADA 

12 relatórios 
apresentados 
e Prestação de 

Contas/
Balanço 

Esta iniciativa esta prevista no Contrato de 
Gestão e na Lei de Prestação de Contas do 
Estado. Foram entregues a prestação de 
contas mensais e os balancetes exigidos 
por lei. Foram entregues a copias de 
recibos e notas fiscais fotocopiadas, bem 
como disponibilizados os originais quando 
solicitados. Foi alcançada total 
transparência quando a prestação de 
contas.

2-AÇÕES EXECUTADAS NÃO PREVISTAS NO PAT.
AÇÃO Unidade 

META
META 

EXECUTADA
RESULTADOS

Implementar ações de 
acompanhamento e 
assessoria técnica nas 
unidades produtivas

10 visitas às 
unidades 

produtivas

META 
ALCANÇADA 

20 Unidades 
produtivas 

A ação consiste no apoio e fomento a 
gestão das unidades produtivas e seus 
respectivos empreendedores.
Têm como finalidade fomentar a 
organização e apoiar os processos de 
produção de joias em acordo com o 
nível de desenvolvimento de cada 
empreendedor e/ou microempresários 
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visitadas participantes do Programa.
A atividade é desenvolvida a partir do 
agendamento prévio e o registro 
fotográfico in loco.
Neste período o foco das vistas teve 
como pauta as orientações para as 
unidades de joias priorizam a 
formalização dos profissionais para 
microempreendedor individual-MEI. Foi 
realizado o preenchimento de um 
questionário localizando a situação 
jurídica da empresa, nº de empregados, 
questões tecnológicas (equipamento e 
insumos) interversão com a rede 
prestadora de serviços do setor, 
capacidade produtiva, investimentos, 
faturamentos.
Dentre os resultados alcançados 
destacam-se:
- Realizada 20 visitas as unidades 
produtivas do Programa Polo 
Joalheiras- setor de Gemas e Joias.
- Realizada a atualização dos dados 
cadastrais das unidades produtivas

Realizar exposição 
temática de joias e a 
Exposição Joias de 
Nazaré/2013

05 exposições META 
ALCANÇADA 

05 
exposições 

de joias 
realizadas e 

lançadas
 05 coleções 
inéditas de 

joias.

A ação tem como finalidade promover 
o desenvolvimento e valorização do 
design de joias a gestão do ciclo de 
design pelas empresas, proporcionado 
aos empreendedores e empresas um 
diferencial no produto e contribuir para 
competividade das empresas no 
mercado.
É uma estratégia comercial que valoriza 
o profissional design, demonstrando a 
qualidade dos produtos.
Trata-se de mostras coletivas de joias 
temáticas realizadas em período e 
lugares estratégicos com o objetivo de 
possibilitar visibilidade aos produtos e 
vendas.
 A ação consiste em promover o 
desenvolvimento e a gestão do ciclo de 
design pelas empresas, possibilitando a 
elas diferencial competitivo.
Para o fortalecimento desta iniciativa 
são efetivadas parcerias em empresas 
de diversificados setores. No ano de 
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2014 foram firmadas parcerias com as 
seguintes instituições: SAGRI, PARATUR, 
IBGM, ALUBAR, SECULT e SETUR. Foram 
lançados (05) coleções de joias inéditas.
Exposições de joias

1-TEMA: Joias de Chocolate- II 
Festival Internacional de Chocolate 
e Flor Pará-2014
Período: 03 a 06/04/2014
Local: Hangar- Centro de 
convenções da Amazônia
Participantes:
- 06 microempresas
- 04 designers
- 12 produtores de artesanatos
- Acervo de 10 peças

 
2-TEMA: Coleção de Joias do Dia das 
Mães-2014
Período: 24/04 a 11/05/2014
Local: ESJL
Participantes:
- 06 microempresas
- 03 produtores
- 11 designers

 
3- TEMA: Exposição Coleção de Joias 
“Dia dos Namorados”-2014
Período: 30/05 a 15/06/2014
Local: ESJL
4- TEMA: Virtú Rivelyte com a 
Design Italiana Emanuela 
Bergonzoni
Período: 27/08 a 05/09/2014
Local: Capela do São Jose 
Liberto/ESJL
5-TEMA: Joias de Nazaré 2014- 
expressões de Fé
Período: 01 a 31/10/2014
Local: ESJL
- 18 microempresas
- 18 designers
- 04 produtores

Promover Lançamento 
de Coleções Anuais 
Criativos: Joias e Moda

Nº de coleções 
lançadas por 

ano
02

META 
ALCANÇADA

05 coleções 
inéditas 

A ação tem como finalidade garantir a 
promoção e a geração de novas linhas 
de produtos tendo o design como 
elemento agregador de valor no 
produto. Trata-se de uma ação de 
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lançadas em 
2014

fomento a gestão do ciclo de design nas 
empresas. A iniciativa é desenvolvida a 
partir de um calendário anual que induz 
o crescimento comercial dos produtos. 
As coleções são projetadas a partir de 
temas geradores que resultam na 
criação do projeto das joias e acessórios  
de moda.
Destacam-se como resultados as 
seguintes coleções.

1- Coleção de Joias do Dia das 
Mães 2014- 71 peças

2- Coleção Dia dos Namorados 
2014- 75 peças

3- Coleção de Joias de Nazaré 2014 
- 117 peças

4- Coleção de Acessórios de Moda 
e manualidades-2014- Tema: 
TemTucupi no Tacacá - 41 peças

5- Coleção Joias Sustentáveis- 
Metal-Morfose a transformação 
de matéria- Nº de peças: 44 pç.

Assessorar e 
acompanhar os 
produtores de 
artesanatos vinculados 
ao Programa nas áreas 
de comercialização de 
produtos e dos setores  
criativos como: 
adornos com fibras, 
produtores de CD de 
musica paraense, 
bombons, geleias e 
doces, sabonetes e 
perfumes com ervas 
amazônicas.

Nº de 
produtores 
atendidos

META 
ALCANÇADA 

3.024 
produtores 
atendidos

A atividade tem como finalidade 
incentivar a formalização de novos 
empreendedores no Programa e suas 
ações nas áreas de artesanatos e 
manualidades. Para execução desta 
iniciativa são realizados os seguintes 
procedimentos:
- Inclusão nas atividades de capacitação
- Realização do Cadastro Comercial
Assinatura do Termo de 
Comercialização p/consignação
-Avaliação dos Produtos para 
comercialização
-Armazenamento estoque
-Posicionamento do Produto na Casa do 
Artesão
-Venda/comercialização dos Produtos 
pelo IGAMA.

3-RESULTADOS QUANTITATIVOS ALCANÇADOS E QUADROS 
DEMONSTRATIVO DE MEDIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS.
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EIXO I - CAPACITAÇÃO GESTÃO E FOMENTO (GEMAS, JOIAS E ARTESANATO)

N° PROFISSIONAIS CAPACITADOS.

ANO META PREVISTA META ALCANÇADA

2014 500 630

N° DE CURSOS REALIZADOS PARA O SETOR DE GEMAS 
JOIAS.

ANO META PREVISTA META ALCANÇADA
2014 05 11

N° DE PALESTRAS REALIZADAS PARA O SETOR DE GEMAS/JOIAS E MODA.

ANO META PREVISTA META ALCANÇADA

2014 10 10

N° DE ARTESÃOS CAPACITADOS.
ANO META PREVISTA META ALCANÇADA
2014 100 110

Nº DE CURSOS REALIZADOS PARA O SETOR DE ARTESANATO
ANO META PREVISTA META ALCANÇADA

2014 03 06

N° DE JOIAS AVALIADAS E CURADORIA REALIZADA.
ANO META PREVISTA META ALCANÇADA

2014 100% 5.362

N° DE PROJETOS ELABORADOS E APRESENTADOS (META ESFORÇO).
ANO META PREVISTA META ALCANÇADA

2014 02 02

N° DE SERVIÇOS EFETIVADOS PELO LABORATÓRIO GEMOLÓGICO – 
LABORATÓRIO GEMOLÓGICO - GEMAS DE COR.

ANO META PREVISTA META ALCANÇADA
2014 500 1923
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Nº DE PUBLICAÇÕES SOBRE O ESJL EM REVISTA

ANO META PREVISTA META ALCANÇADA

2014 02 PUBLICAÇÕES 02

 
N° DE JOIAS PRODUZIDAS POR ENCOMENDAS, RESTAUROS E
 CONSERTOS NA ILHA DE OURIVESARIA
 DO ESJL.

ANO
META PREVISTA META ALCANÇADA TOTAL 

SERVIÇOS 
REALIZADOSENCOMENDAS RESTAUROS E 

CONCERTOS ENCOMENDAS RESTAUROS E 
CONCERTOS

2014 100% 100% 1534 1627 3161

N° DE EMPRESAS FORMALIZADAS  NO SETOR JOALHEIRO E DE ARTESANATO. (ESTABELECER 
PARCERIA COM O SEBRAE)

ANO META PREVISTA META ALCANÇADA CRESCIMENTO

2014 15% DE INCREMENTO 
DOS EMPRENDIMENTOS 66 15%

N° DE VISITAS AS UNIDADES PRODUTIVAS
ANO META PREVISTA META ALCANÇADA
2014 10 20

Nº DE PARCERIAS COM NSTITUIÇÕES DE ENSINO, PESQUISA, CULTURA E TURISMO.
ANO META PREVISTA META ALCANÇADA
2014 03 11

EIXO II - COMERCIALIZAÇÃO DE GEMAS, JOIAS E ARTESANATO. 

N° DE AÇÕES IMPLEMENTADAS DO PLANO DE MARKETING.

ANO META PREVISTA META ALCANÇADA OBSERVAÇÃO

2014 100% 70% FORMAM EXECUTADAS
08 AÇÕES, 26 ATIVIDADES E 45 
PRODUTOS DE PUBLICIDADE E 
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COMUNICAÇÃO.

N° DE AÇÕES IMPLEMENTADAS EM PARCERIAS COM A PARATUR NAS AREAS DE TURISMO, 
COMERCIAL E CAPACITAÇÃO.

ANO META PREVISTA META ALCANÇADA

2014 03 08

N° DE VISITANTES ANUALMENTE AO ESJL.

ANO META PREVISTA META ALCANÇADA

2014 CRESCIMENTO DE 5% 5% QUE EQUIVALE A 312.059

N° DE FOLDER'S DO ESJL, PRODUTOS E SERVIÇOS  DISTRIBUIDOS.

ANO META PREVISTA META ALCANÇADA LOCAIS DE 
DISTRIBUIÇÃO

2014 10.000 11700

EM EVENTOS 
INSTITUCIONAIS E 

NACIONAIS DE TURISMO, 
ENCONTROS SETORIAIS, 
AEROPORTOS DE BELÉM, 
HOTÉIS E AGENCIAIS DE 

VIAGENS.

N° DE BOLETIM INFORMATIVO DO ESJL, PRODUTOS E SERVIÇOS E DISTRIBUIDOS. (PREVISTA 
PARA JAN/2014)

ANO META PREVISTA META ALCANÇADA

2014 1000 UNIDADES BOLETIM FOI EXECUTADO ON LINE

N° DE PARCERIAS COM AEROPORTO, HOTEIS, AGÊNCIA DE TURISMO, EFETIVADAS PARA
 DIVULGAÇÃO DO ESJL.

ANO META PREVISTA META ALCANÇADA

2014 05 13

N° DE EXPOSIÇÕES JOIAS E ACESSÓRIOS DE MODA E ARTESANATO REALIZADOS PRODUZIDOS 
PELO PROGRAMA POLO JOALHEIRO - PARÁ

ANO META PREVISTA META ALCANÇADA
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2014 05

05 EXPOSIÇÕES DE JOIAS
02 EXPOSIÇÕES DE ACESSÓRIOS DE MODA

01 EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO
TOTAL: 08

N° DE FEIRAS LOCAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS E A PARTICIPAÇÃO DO ESJL.

ANO META PREVISTA META ALCANÇADA

2014 05

06 LOCAIS
04 NACIONAIS

01 INTERNACIONAL
TOTAL: 11

 
N° DE INSERÇÕES DE PRODUTOS ARTESANAIS NO SITE DO ESJL.

ANO META PREVISTA META ALCANÇADA

2014 09 25 INSERÇÕES SITE

PRODUZIR SITE DO ESJL.

ANO META PREVISTA META ALCANÇADA

2014 01 SITE 01 SITE FUNCIONANDO

IMPLANTAÇÃO DE LOJA VIRTUAL.

ANO META PREVISTA META ALCANÇADA

2014 01 META REPLANEJADA/2015

Nº DE PARCERIAS COM O IBGM.

ANO META PREVISTA META ALCANÇADA

2014 02 03

Nº DE ARTESÃOS CADASTRADOS POR TIPOLOGIA NO ESJL.

ANO META PREVISTA META ALCANÇADA

2014 100% DOS ARTESÃOS 761
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CADASTRADOS

Nº DE ARTIGOS PUBLICADOS NO SITE DO ESJL.
ANO META PREVISTA META ALCANÇADA

2014 10 13

Nº DE CATÁLOGOS ELETRÔNICOS VEICULADOS NO SITE
ANO META PREVISTA META ALCANÇADA

2014 03 EXECUTADA EM 2013 - 03 CATÁLOGOS VEICULADOS

Nº DE PRODUTORES ATENDIDOS NAS ATIVIDADES DE COMERCIALIZAÇÃO
ANO META PREVISTA META ALCANÇADA

2014 PAGAMENTO EXECUTADO DE 
100% 3.049

 
Nº DO VOLUME DE VENDAS DOS PDV'S CASA DO ARTESÃO E LOJA UNA.

ANO META PREVISTA META ALCANÇADA

2014
AMPLIAÇÃO DE VOLUME DE 

VENDAS DE 10% EM 01 ANO NO 
COMPARATIVO 2013/2014 

CRESCIMENTO DE 12% NO VOLUME DE VENDAS NO ANO 
DE 2014 EM COMPARAÇÃO AO PERÍODO DE 2013. O 

VOLUME DE VENDAS DO ANO DE 2014 CORRESPONDE AO 
VALOR DE R$ 1.917.242,25

N° DE EXPOSIÇÕES TEMÁTICAS DE JOIAS
ANO META PREVISTA META ALCANÇADA

2014 05 05

Nº DE COLEÇÕES DE JOIAS INEDITAS PRODUZIDAS
ANO META PREVISTA META ALCANÇADA
2014 02 05
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Nº DE  PRODUTORES DE ARTESANATO ATENDIDOS PARA CURADORIA DE PRODUTOS
ANO META PREVISTA META ALCANÇADA

2014 2000 3.024

EIXO III - PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL, COMERCIAL, TURÍSTICO 
SÃO JOSÉ LIBERTO.

Nº DE VISITAS MONITORADAS COM OS ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS E PARTICULARES.

ANO META PREVISTA META ALCANÇADA Nº de alunos atendido e 
visitantes monitorados

2014 18 41 escolas 3.652

Nº DE EXPOSIÇÕES REALIZADAS SOBRE A HISTORIA DO ESJL.

ANO META PREVISTA META ALCANÇADA

2014 01 05

Nº DE APRESENTAÇÕES EVENTOS CUTURAIS RELACIONADAS COM AÇÕES DE 
DESENVOLVIDAS NO ESJL.

ANO META PREVISTA META ALCANÇADA

2014 02 20

Nº DE FEIRA ANUAL DE ARTESANATO REALIZADA.

ANO META PREVISTA META ALCANÇADA

2014 01 01

Nº DE DESFILES DE JOIAS E MODA REALIZADOS.

ANO META PREVISTA META ALCANÇADA

2014 03 05

Nº DE MATERIAIS GERADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING.
ANO META PREVISTA META ALCANÇADA
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2014 500 574

Nº DE ESTAGIÁRIOS ATENDIDO PELO PROJETO DE ESTÁGIOS.
ANO META PREVISTA META ALCANÇADA

2014 Quantidade de estagiários 03

Nº DE PAGAMENTOS DAS TARIFAS PÚBLICAS (ENERGIA, TELEFONE E ÀGUA).

ANO META PREVISTA META ALCANÇADA

2014 100% DAS TARIFAS PAGAS TODAS AS TARIFAS PÚBLICAS DE 
2014 FORAM PAGAS

Nº DE PAGAMENTOS DE FOLHAS SALÁRIOS/ FÉRIAS / ENCARGOS

ANO META PREVISTA META ALCANÇADA

2014 100% DE FOLHAS 
PAGAS

FOI ASSEGURADO O PAGAMENTO DESSAS 
ATIVIDADES

Nº DE RELATÓRIOS GESTÃO CONFECCIONADOS.

ANO META PREVISTA META ALCANÇADA

2014 04 12 RELATORIOS MENSAIS E 01 GESTÃO 
ANUAL

Nº DE RELATÓRIOS GESTÃO FINANCEIRA.

ANO META PREVISTA META ALCANÇADA

2014 04

FORAM APRESENTADAS AS 12 
PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAIS E 

APRESENTADOS OS BALANCETES 
FORAM ENTREGUES AS PRESTAÇÕES DE 
CONTAS DO TCE/PA E AO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. 

4-RECURSOS APLICADOS-2014
RELATORIO DE GESTÃO - RECURSOS APLICADOS - 2014
Quadro de Fontes, Aplicação e Valores dos Recursos Captados no período. 

Nº FONTE VALOR (R$ 1,00)
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1 Repasse do Estado  R$        2.979.453,00 

2 Receita Própria (ALUGUEIS E EVENTOS)  R$            247.073,56 

3
Receita Própria de Consignação Bruta de joias, gemas e 
artesanato*  R$        1.917.242,25 

4 Saldo do ano anterior  R$            504.464,89 
TOTAL  R$        5.648.233,70 

Fonte: Núcleo de Planejamento Administração e Finanças - NPAF

* Este valor corresponde ao total de vendas realizadas no ano/2014, porém não equivale ao demonstrado na D.R.E, visto que tratam-se de vendas parceladas
 realizadas em cartão de crédito e que serão integralizadas em anos posteriores

Detalhamento da Receita Própria (Termo de permissionato /eventos)
Nº FONTE VALOR (R$ 1,00)

1 Termo de uso do Espaço (permissionato/alugueis)  R$            170.848,56 

2 Eventos/Arrendamento  R$              76.225,00 
TOTAL  R$            247.073,56 

Fonte: Núcleo de Planejamento Administração e Finanças - NPAF

Detalhamento da Receita Própria de consignação de joias e artesanato
Nº FONTE VALOR (R$ 1,00)

1 Lucro líquido dos produtores de joias, gemas e artesanato.  R$        1.462.038,16 

2 Lucro líquido pertencente ao IGAMA  R$            455.204,09 
RECEITA BRUTA DE CONSIGNAÇÃO  R$        1.917.242,25 

Fonte: Núcleo de Promoção e Comercialização - NPC

Demonstrativo de alocação de recursos por ação, conforme Contrato de Gestão.

EIXOS DE 
ATUAÇÃO AÇÕES

VALOR
FONTE DE RECURSO

Recursos 
Próprios (R$)

Tesouro do 
Estado (R$)
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EIXO I: 
Capacitação, 
Gestão e 
Fomento 
Tecnológico.

   Capacitar profissionais do setor de gemas e joias 
R$ 52.403,72
 

R$90.871,00
    Realizar cursos nos diferentes elos da cadeia produtiva e 

gemas e joias 
   Realizar palestras educativas sobre processo de produção e 

comercialização do setor de gemas, joias e artesanato. 
   Capacitar artesãos em cursos de artesanatos de diferentes 

tipologias para qualificação e aperfeiçoamento desde a 
produção até a comercialização 

   Realizar cursos de artesanato de diferentes tipologias 
existentes no ESJL 

   Garantir a curadoria de peças de joias com registro mensal
   Elaborar projetos para aquisição de equipamentos 
   Lançar publicações sobre o ESJL 
   Estabelecer um projeto para concessão oficial de um título 

de “mestre artesão“ por intermédio das instituições de ensino 
superior do Estado

   Produção passo a passo de peças, para serem observadas 
pelos visitantes.

   Inscrever projetos requisitando linhas de crédito 
   Reunir instituições do setor público e da sociedade civil 
   Realizar reuniões periódicas do comitê gestor
   Apresentar relatórios (ilustrados) com metas e indicadores 

de resultados semestrais das ações propostas do comitê para 
a SEICOM.

   Estabelecer parceria com SEBRAE
   Realização de Workshop de desenvolvimento de produtos 
   Lançamento de edital para locação dos espaços para 

demonstração, encomendas e restauro.
 

EIXOS DE 
ATUAÇÃO AÇÕES

VALOR
FONTE DE RECURSO

Recursos 
Próprios (R$)

Tesouro do
 Estado (R$)

EIXO II: 
Comercializaçã
o e Promoção 

   Construção e implementação do Plano marketing 
do Espaço  R$1.293.934,58 

R$    106.959,30 

   Estreitar parceria permanente com a PARATUR
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de Gemas e 
Joias.

   Aumentar número de visitantes anualmente
   Produzir e distribuir folders ilustrados, contendo 

informações do ESJL e dos produtos e serviços 
oferecidos.

   Criar um informativo periódico com notícias das 
atividades desenvolvidas no ESJL

   Estreitar parcerias com aeroporto, hotéis e 
agências de turismo para inserir material de 
divulgação do ESJL.

   Dar visibilidade aos artesãos e lojas cadastradas 
no site com fotos

   Proporcionar um site interativo e atualizado 
diariamente

   Introduzir o sistema de vendas por comércio 
eletrônico

   Participar, no mínimo, de dois programas do 
IBGM 

   Participar de feiras nacionais e/ou internacionais
   Cadastrar por tipologia de arte todas as 

associações e autônomos do ESJL 
   Disponibilizar informações e imagens de 

produtos e comercialização dos artesãos no site
   Obter imagem fotográfica e informações de 

origem, produção e comercialização de todos os 
produtos artesanais.

   Efetivar a comercialização e executar o 
pagamento dos produtores de joias e artesanato, 
referentes às vendas realizadas pela O.S. na Loja 
UNA, Casa do Artesão, pontos de venda da Estação 
das Docas, feiras setoriais e outros eventos. 

   Garantir a manutenção dos pontos de vendas na 
Estação das Docas e do site de comercialização

EIXOS DE 
ATUAÇÃO AÇÕES

VALOR/FONTE DE RECURSO
Recursos 

Próprios (R$)
Tesouro do 
Estado (R$)

EIXO III: 
Promoção e 
manutenção do 
espaço 
Cultural, 

 Promover visitas técnico-científicas para 
instituições de ensino com guia especializado

R$   686.674,91 R$3.270.213,42 

 Realizar grandes exposições sobre o resgate da 
História do ESJL

 Promover apresentações teatrais relacionadas 
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Comercial e 
Turístico - SÃO 
JOSÉ LIBERTO.

com as ações desenvolvidas no ESJL
 Promover concursos de amostras de vídeos curta 

metragem com o tema baseado nos produtos do 
ESJL 

 Realizar Grandes Feiras de exposição artesanal 
 Promover festivais de músicas regionais com tema 

baseado nos produtos do ESJL 
 Promover desfiles de moda amazônica com as 

peças do ESJL 
 Criar uma assessoria de comunicação e marketing 

do ESJL 
 Implementar um programa de estágio para 

monitores do ESJL
 Assegurar pagamento de tarifas públicas (energia, 

telefonia e água) 
 Assegurar a aquisição de material de consumo 
 Assegurar pagamento de pessoal (salários) e 

despesas de encargos
 Garantir a manutenção de contratos de prestação 

de serviços de terceiros e de pessoa jurídica 
 Apresentar relatórios de todas as ações e dos 

programas com avaliação de indicadores de 
resultados 

 Apresentar relatórios financeiros detalhado de 
contratação de pessoa jurídica e receitas 
operacionais

SUB -TOTAL (EI, EII, EIII)
R$2.033.013,21
 

 
R$3.468.043,72
 

TOTAL GERAL R$ 5.501.056,93

5-CONSIDERAÇÕES FINAIS/RECOMENDAÇÕES

O Espaço São José Liberto, desde a sua criação em 2002, funciona com território criativo 
com ocupação multisetorial integrado o turismo, cultura, economia criativa com o 
objetivo de promover o desenvolvimento econômico dos setores produtivos de gemas e 
joias, artesanato, design e moda.
O contrato de Gestão nº 001/2012-1º Termo aditivo assegura a gestão e funcionamento 
do ESJL e do Programa Polo Joalheiro do Pará no intuito de dinamizar o desenvolvimento 
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local por meio da geração de empreendimentos criativos e organização das cadeias 
produtivas dos setores mencionados.

Para realização de seus objetivos, ações e metas foram adotadas estratégias adequadas a 
economia criativa por meio do fomento da criação/produção e comercialização de 
produtos gerados pelos segmentos criativos das categorias culturais nos campos das 
expressões culturais artesanato e de criações culturais e funcionais: joias, moda e design 
beneficiando artesãos, designers, ourives, cravadores, lapidários, estilistas além de micro 
empreendedor individual (MEI) microempresários (MPES) e produtores de Joias e Gemas.

O desenvolvimento das ações executadas contribuíram de forma significativa para o 
aumento do volume de negócios em 2015, valorização e agregação de valor aos 
produtos, novos posicionamentos de mercado ampliação de qualidade e produtividade 
das 48 empresas formais do setor de gemas e joias vinculadas ao Polo Joalheiro.

Dos 992 empreendedores criativos cadastrados no Programa dos setores: joias, moda e 
artesanato (121) são ourives, (712) artesãos informais, (119) são empresas formais das 
quais (48 joias, 33 moda e 38 artesanato) e (40) empreendedores criativos informais são 
designers de moda e joias e produtores de joias.

A realização de um trabalho sistemático e continuo resultou no ano de 2014 de um 
Arranjo Produtivo de Moda e o adensamento e fortalecimento do APL s de Gemas e Joias.

As ações de capacitação e inovação tecnológica fomentaram o surgimento de uma linha 
de Joias sustentáveis traduzidas na coleção “Metal-Morfose: a transformação da 
matéria”.

No que se refere às ações de promoção e comercialização destacam-se o fortalecimento 
do relacionamento com o trady turismo com a liderança da SETUR e PARATUR além da 
instalação de uma PDV-Temporária no Aeroporto Internacional de Val de Cans/Belém em 
parceria: SEBRAE/IGAMA/SEICOM.

Todas as mobilizações de geração de oportunidade par os setores criativos: moda, joia, 
artesanato e design culminaram com o crescimento do volume de vendas no ano de 2014 
de 12% no comparativo com o ano 2013 apontando para o cumprimento de objeto do 
Contrato de Gestão nº001/2012- 1º Termo Aditivo mantido entre a SEIOM e o IGAMA-OS 
gestora do Espaço São José Liberto e do Programa Polo Joalheiro.
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