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APRESENTAÇÃO

O presente relatório apresenta no seu conteúdo e forma a descrição e 
trajetória das ações de resultados alcançados conforme estabelecido, no Plano 
Anual de Trabalho-PAT do contrato de Gestão nº001/2012-3º Termo Aditivo- 
Exercício Fiscal/2015.

Este documento além de configurar-se como instrumento de medição atende 
o cumprimento de obrigatoriedade de prestação de contas do PAT/2015 e da 
aplicação dos recursos do Contrato de Gestão acima mencionado.

A forma como foram organizados os conteúdos gerados pelas ações 
planejadas demonstram a evolução dos resultados, o cumprimento das metas 
planejadas, objetivos e ações, confirmando a dinâmica metodológica do 
funcionamento do Espaço São José Liberto e o Programa Polo Joalheiro como uma 
experiência de economia criativa.

O Plano Anual de Trabalho agrega a transversalidade das ações planejadas e 
sua intersetorialidade onde as áreas turismo, cultura, mineração, desenvolvimento 
econômico, economia criativa, gemas e joias, artesanato e moda se integram na 
rede que tem como referência metodológica a “complementariedade de 
competências” para o desenvolvimento dos setores produtivos atendidos pelo 
Espaço São José Liberto, o Programa Polo Joalheiro do Pará e o APL de Moda, Design 
da Indústria de Confecção- Polo Metrópole/PA.

Avalia-se que este relatório apresenta uma linguagem clara que destaca os 
processos de conquistas de resultados e a natureza de continuidade que o 
programa detém como uma das suas características enquanto politica pública.
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Nesta perspectiva este documento foi organizado em três partes, a saber: 

1) Ações desenvolvidas com a medição de metas propostas e alcançadas; 

2) Demonstrativo dos recursos aplicados, fontes do tesouro estadual e 
recursos próprios gerados pela OS-IGAMA; 3)Considerações finais e os anexos que 
compreendem recortes de jornais e revistas, material da clipagem das matérias, 
notas, artigos publicados e veiculados em jornais, revistas, mídias sociais, bem como 
registros fotográfico das ações realizadas e publicitadas. 
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1- AÇÕES DESENVOLVIDAS: UNIDADE/META, PREVISTAS, METAS EXECUTADAS, 
RESULTADOS E AVALIAÇÕES.

EIXO I: CAPACITAÇÃO, GESTÃO E FOMENTO A INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE.

AÇÃO Unidade/META
PREVISTA

META 
EXECUTADA

RESULTADOS/AVALIAÇÃO

Capacitar 
profissionais dos 
segmentos das 
cadeias produtivas de 
gemas e joias, moda e 
artesanato.

500 
profissionais 

ao ano

META 
ALCANÇADA

505
Profissionais 
capacitados

Esta ação tem como eixo de 
intervenção a capacitação/qualificação 
profissional dos setores criativos gemas 
e joias, moda e artesanato.
Destaca dentre suas finalidades induzir 
o desenvolvimento e fortalecimento 
dos produtos agregando-lhes 
competitividade, qualidade e inovação. 
Com vistas a possibilitar o 
desenvolvimento e aperfeiçoamento 
das capacidades empreendedoras, 
criticas dos microempresários, 
empreendedores individuais, 
produtores e demais categorial 
profissional atendida pelo Programa 
Polo Joalheiro do Pará E APL de Moda e 
Design da Indústria de Confecção- Polo 
Metrópole/PA.
No ano de 2015 foram abordados 
temas sobre gestão de produtos, 
processos produtivos, administração e 
finanças com estudo da precificação, 
diálogos entre a pesquisa de tendências 
e a moda local. Nas abordagens sobre o 
processo produtivo destacam-se os 
estudos sobre acabamento de joias, na 
área tecnológica foram desenvolvidas 
ações sobre propriedade intelectual na 
moda, joia e artesanato. Foram 
beneficiados os participantes do 
Programa Polo Joalheiro Belém 
PMB/Abaetetuba, os membros do 
Arranjo Produtivo local de Moda e 
Design – Pará Metrópole e os novos 
empreendedores dos cursos de design 
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do Estado do Pará cadastrados no 
Programa.
Para execução desta ação foram 
adotadas como estratégias principais:
Formação de parcerias com 
universidades, faculdades, instituições 
do 3º setor e instituições como: 
SEDEME, SEBRAE e SENAI.
Criação da agenda e calendário de 
atividades a partir das demandas 
apresentadas pelos empreendedores;
Eleição das competências criativas e 
capacidades empreendedoras;
Fortalecimento de experiências de 
processos produtivos visando a 
minimização dos impactos ambientais 
das atividades de produção de joia e 
moda;
Desenvolvimento de ações de 
capacitação articulado com ações de 
turismo em municípios paraenses. 
Dentre os resultados alcançados 
destacam-se:
 Realizada a capacitação de 505 

profissionais dos setores criativos 
de joias e gemas, moda e 
artesanato;

  Realizada 19 parcerias com 
instituições de ensino superior e 
pesquisa, entidades do 3º setor, 
órgãos públicos e privados, 
agências financeiras, a saber:

 Universidade do Estado 
do Pará- UEPA
 Estácio Pará- FAP
 Estácio Pará- IESAM 
 Universidade da 
Amazônia- UNAMA
 SEASTER

 Secretaria de Estado de 
Turismo do Pará.
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 Secretaria de Estado da  
Cultura do Pará.
 Prefeitura de Igarapé 
Açu/PA
 Casa da Cultura de 
Igarapé Açu/PA
 Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/PA
 IBGM
 SEBRAE
 Associação Comercial de 
Abaetetuba/PA
 COSTAMAZONIA/PA
 Empresa J. R. Joias 
–Abaetetuba /PA
 Empresa Amazonita Arte 
e Moda Abaetetuba/PA
 Banco do Brasil
 Banco da Amazônia
 Programa Credicidadão

 Possibilitado a melhoria da 
concepção e processo produtivo 
dos produtos joias, moda, 
artesanato com aperfeiçoamento 
da inovação gestão do design, 
agregando valor aos produtos e 
identidade as marcas das 
empresas.

 Oportunizada a criação e geração 
de produtos com o DNA da 
sustentabilidade na área de joias, 
artesanais por meio da experiência 
gerada com a criação e produção 
da Coleção de Joias “Sinestesia da 
Floresta”. 

 Possibilitado o crescimento do 
volume de vendas dos produtos 
joias e artesanato no ano de 2015, 
totalizando em 5% em relação ao 
ano de 2014.

Realizar cursos, (200h) de META Esta ação constitui-se em um dos 
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seminários, palestras, 
encontros setoriais 
destinados aos 
setores criativos 
gemas e joias, moda e 
artesanato.

capacitação 
executada ao 

ano.

05 cursos

01 oficina

02 
seminários

10 Palestras

02 encontros 
setoriais ao 

ano

ALCANÇADA

315h 
executadas

Palestras
 10

Curso
05

Seminário
02

Oficina
01

Encontro 
Setorial

01
Executado 
em 2015

01 
reprogramado 
para 2016

desmembramentos da ação de 
capacitação profissional e tem dentre 
seus focos estratégicos, possibilitar o 
desenvolvimento das competências 
criativas e capacidades 
empreendedoras das empresas 
atendidas e seus respectivos 
empreendedores com vistas a qualificar 
o funcionamento dos elos das cadeias 
produtivas integrando os setores de 
gemas e joias, moda e artesanato. A 
partir das modalidades de atividades 
teóricas e praticas são viabilizadas 
atividades por meio de um calendário 
que considera os períodos de produção 
atendendo a demandas do setor 
produtivo. A realização dos cursos, 
oficinas, seminários, palestras, 
encontros setoriais se efetivaram tendo 
como referencia quatro principais 
linhas de ação: 
 Elevação da qualidade dos 

produtos gerados pelas 
empresas, artesãos e 
empreendedores criativos 
informais;

 Fortalecimento e adensamento 
dos elos das cadeias produtivas;

 Promover inovação e o 
desenvolvimento tecnológico

 Contribuir para inclusão de 
novos empreendedores no APL 
de Moda e Design e no 
Programa Polo Joalheiro/PA.

Dentre os resultados alcançados 
destacam-se:
 Possibilitado a agregação de valor 

cultural e capital natural do 
território amazônico nos produtos 
criados e produzidos pelos 
empreendedores atendidos pelo 
Polo Joalheiro/PA e APL de Moda e 
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Design da Industria- Polo 
Metrópole-PA;

 Possibilitado o fortalecimento da 
cultura inovadora na geração de 
processos e produtos com o 
lançamento de joias sustentáveis 
cravadas com gemas vegetais 
originadas do aproveitamento de 
subprodutos e resíduos da 
gastronomia, botânica e frutas 
amazônicas: pupunha, açaí, tucupi, 
mandioca, pau rosa, pau Brasil, 
muirapiranga, dentre outras.

 Possibilitado a inserção de (60) 
sessenta estudantes de design no 
Programa Polo Joalheiro/PA e APL 
de Moda e Design.

 Viabilizada a inclusão de (18) 
dezoito novas unidades produtivas 
no município de Abaetetuba/PA- 
Região do Baixo Tocantins.

Realizar Workshop de 
Geração de Produtos.

03 
Workshops 
de geração 

de produtos 
ao ano

03 coleções 
lançadas.

20 projetos 
criados e 

produzidos

META 
ALCANÇADA

04 
workshops

04 coleções 
criadas e 

lançadas p/ 
workshops

443 projetos
Efetivados

Esta ação tem como finalidade 
promover o fortalecimento da 
capacidade produtiva por meio da 
valorização do desenvolvimento e 
gestão do design tendo como foco o 
desenvolvimento tecnológico o 
incentivo a pesquisa de projetos e joias 
inovadoras para produção induzindo a 
agregação de valor cultural no produto 
com o fortalecimento da imagem do 
produto joia artesanal.
A ação contribui para o incremento da 
competitividade visando o crescimento 
das vendas a partir do lançamento de 
novas coleções. O workshop de 
geração de produto contribui para o 
desenvolvimento e aperfeiçoamento 
da gestão do design, nas empresas, 
além de valorizar a profissão do 
designer, ampliando mercado de 
trabalho. No ano de 2015 foram 
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realizados (04) quatro workshops de 
geração de produtos sendo (03) de 
joias e (01) de moda. A atividade é 
coordenada por um consultor 
denominada diretor criativo.
Dentre os resultados gerados 
destacam-se:
 Garantido a criação de 04 coleções 
de joias inéditas, a saber:

1. Coleção de joias “Encantos 
da Cidade” com produção de 38 
peças;
2. Coleção: Joias de 
Nazaré/2015 com 131 joias 
produzidas
3. Coleção de acessórios de 
moda 2015/2016 com o tema: 
“Belém uma poesia do 
imaginário”; 94 peças.
4. Coleção de Joias, Belém 400 
anos, sob o tema: “Passeio por 
Belém 400 anos”, 36 joias.

 Possibilitado a geração de estudo e 
pesquisa tecnológica gerando o total 
de 443 projetos, sendo 70 de moda e 
373 de joias.

Considerando as comemorações dos 
400 anos de Belém no ano de 2015, as 
pesquisas temáticas realizadas tiveram 
como foco a cidade de Belém, sua 
historia e cultura.

Manter cooperações 
técnicas, articulações 
institucionais e 
parcerias, visando o 
desenvolvimento de 
ações de qualificação 
profissional, fomento e 
o desenvolvimento e 

07 parcerias 
ao ano.

META 
ALCANÇADA

19 

Esta ação tem como finalidade o 
incremento das ações de qualificação 
profissional por meio das cooperações 
e parcerias econômicas e /ou 
financeira. O desenvolvimento desta 
iniciativa fortalece o modelo de gestão 
que valoriza a logica da 
complementariedade de competências 
entre o publico e privado assim como o 
fortalecimento do trabalho em rede 
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gestão de design com a 
inclusão de estudantes 
do curso no Programa 
Polo Joalheiro.

parcerias e 
cooperações 

efetivadas

25 
atividades 
realizadas

integrando os eixos: 
formação/qualificação; gestão e 
mercado; inovação e sustentabilidade.
A ação implementada sob esta logica 
minimiza os custos das atividades 
considerando que as ações de 
qualificação no geral apresentam alto 
custo.
Outra finalidade a ser destacada diz 
respeito às articulações com as 
instituições de ensino superior de 
design que oportunizam a inclusão de 
novos empreendedores e criadores no 
Programa Polo Joalheiro e no APL de 
Moda e Design da Indústria da 
Confecção-Polo Metrópole-Pa.
A ação também promove a efetivação 
da intersetorialidade das politicas 
publicas para o setor de gemas e joias, 
moda e artesanato.
Dentre os resultados alcançados 
destacam-se:
 Possibilitado a inclusão de 60 

novos empreendedores do curso 
de design de moda e produtos;

 Realizada a formação de mão de 
obra especializada dos setores 
produtos atendida destacando os 
temas: acabamento de joias, 
precificação de produtos com 
design, criação e produção de joias 
e acessórios de moda sob logica da 
sustentabilidade e inovação, 
direitos autorais nos setores 
criativos joias, moda e artesanato, 
financiamento para pequenos 
negócios;

 Garantida a capacitação de 505 
empreendedores.

 Realizada parcerias e cooperações 
com 19 instituições dos setores de 
educação superior, turismo, 
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cultura, empreendedorismo, 3º 
setor, agencias financeiras, a 
saber:
Universidade do Estado do 

Pará- UEPA
Estácio Pará- FAP
Estácio Pará- IESAM 
Universidade da Amazônia- 

UNAMA
SEASTER
Secretaria de Estado de 

Turismo do Pará 
Secretaria de Estado da 

Cultura do Pará 
Prefeitura de Igarapé Açu/PA
Casa da Cultura de Igarapé 

Açu/PA
Prefeitura Municipal de 

Abaetetuba/PA
 IBGM
SEBRAE
Associação Comercial de 

Abaetetuba/PA
Costamazônia/PA
Empresa J. R. Joias 

–Abaetetuba/PA
Empresa Amazonita Arte e 

Moda Abaetetuba/PA
Banco do Brasil
Banco da Amazônia
Programa Credicidadão

 Possibilitado as articulações, 
parcerias e cooperações como 19 
instituições e entidades dos 
setores públicos, privados e 
3ºsetor.

Assegurar a prestação 
de serviços de 
consultorias técnicas as 
empresas e 
empreendedores de 

05 empresas 
atendidas ao 

ano.

META 
ALCANÇADA

 

05 empresas 

Esta ação tem como finalidade 
contribuir para a minimização dos 
impactos ambientais das atividades de 
produção de joias e acessórios de moda 
nas unidades produtivas atendidas pelo 
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joias e acessórios de 
moda visando à 
produção mais limpa e 
ambientalmente 
sustentável (processo e 
produto).

04 designers 
participantes

02 
prestações 

de serviço de 
consultorias.

atendidas

11 designers 
participantes

02 serviços 
de 

consultorias 
viabilizadas

Programa Polo Joalheiro/PA. No ano de 
2015, foi viabilizado o 
reaproveitamento dos resíduos de 05 
unidades produtivas, devidamente 
tratado e reaplicado nas peças de joias 
denominadas “Metalmorfose”. Dentre 
os resultados alcançados destacam-se:
 Realizado o atendimento de 05 

cinco empresas em caráter 
experimental, a saber: Realiza  
joias, Monica Matos Joias da 
Amazônia, Moã-Aram Joalheria, 
Yamara Ateliê e Sila Brasíla.

 Realizado o atendimento de 11 
designers, a saber: Clara Amorim; 
Rosaura Simões, Lídia Abrahim, 
Brenda Lopes, Nilma Arraes, 
Marcilene Rodrigues, Monica 
Matos, Jocilene Souza, Felipe 
Braun, Fabio Monteiro, Bianca 
Kuroki e Barbara Müller.

 Viabilizado o atendimento por 
prestação de serviço de duas 
consultorias as empresas 
atendidas.

 Possibilitado a aprendizagem e 
alteração de processos de 
produção e geração de joias com 
caráter sustentável.

Apoiar as iniciativas de 
produção de joias, 
gemas vegetais e 
acessórios de moda 
com utilização de 
aproveitamento de 
subprodutos e 
resíduos.

01 coleção 
ao ano.

META 
ALCANÇADA

01 coleção 
criada e 

Esta ação contribui dentre suas 
finalidades para o desenvolvimento da 
inovação tecnológica no processo de 
criação e produção das joias pelas 
empresas atendidas pelo Programa 
Polo Joalheiro/PA. A iniciativa está 
relacionada à promoção da 
biodiversidade amazônica além da 
valorização de iniciativas de 
minimização dos impactos ambientais 
das atividades de produção de joias e 
acessórios de moda.
As gemas vegetais formam criadas pelo 
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produzida ourives-pesquisador Paulo Tavares 
integrante do Programa cuja pesquisa 
parte da produção com a resina e 
pigmento extraído de plantas, flores, 
frutos e elementos da cultura alimentar 
amazônica como o tucupi, chocolate. O 
processo de produção das gemas utiliza 
aglutinantes naturais e possibilitam a 
geração de valor de responsabilidade 
ambiental e de sustentabilidade no 
produto. 
Dentre os resultados alcançados 
destacam-se:
 Realizada a produção de uma 

coleção pautada na biodiversidade 
amazônica por meio da geração de 
67 peças de joias com gemas 
vegetais;

 Possibilitada a criação e produção 
de uma coleção de joias 
denominada “Sinestesia da 
Floresta”.

Realizar a curadoria e 
avaliação técnica de 
produtos joias, 
artesanato e acessórios 
de moda de acordo 
com o manual de 
especificações técnicas 
de qualidade de 
produtos dos setores 
criativos.

3.500 joias 
avaliadas ao 

ano;

200 
acessórios de 

moda ao 
ano;

40.000 
produtos 

tipo 
artesanato 

ao ano;

META 
ALCANÇADA

4736
Joias

202
Acessórios 

Trata-se de uma ação de medição de 
qualidade, bem como, analise técnica 
sobre a originalidade e identidade 
cultural dos produtos comercializados 
no Espaço São Jose Liberto.
Para cada setor criativo: Joias, moda, 
artesanato estão dispostos manuais 
técnicos que orientam os 
procedimentos de analise e avaliação.
A ação tem como finalidade contribuir 
para o aperfeiçoamento dos processos 
de produção e qualidade dos produtos 
para crescimento das vendas.
No que se refere a dinâmica de 
funcionamento as atividades em si de 
avaliação técnica e/ou curadoria estas 
atividades obedecem os seguintes 
procedimentos:
 Agendamento
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de Moda

59.387
Produtos de 
artesanatos

 Ingresso das peças com registro
 Coleta e agrupamento dos 

produtos por material e 
processo

 Registro no sistema
 Troca de informações com o 

empreendedor sobre o produto 
nas situações de novas 
pesquisas de materiais e 
aplicações.

 Avaliação e registro no 
instrumento de avaliação

As joias que utilizam gemas são 
encaminhadas para o laboratório 
gemológico para análise.
As situações-problemas encontradas 
nos produtos são notificadas para 
ciência do empreendedor. As peças 
que apresentam problemas de 
processos e produção são devolvidas 
ao empreendedor. Esta ação beneficia 
dentre outras iniciativas do programa 
Polo Joalheiro as seguintes ações:
 Comercialização das joias da Loja 

incubadora do Polo Joalheiro/PA 
com vantagens competitivas;

 Eventos de exposições de joias 
coletivas e/ou individuais no ESJL, 
exposições nacionais e 
internacionais;

 Formação profissional 
empreendedores de joias, moda e 
artesanato;

 Inovação e aperfeiçoamento dos 
processos de agregação de valor 
aos produtos como os bens 
materiais culturais e valores de 
sustentabilidade e 
responsabilidade social na 
economia criativa. 

Como resultados desta ação destacam-
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se:
 Assegurada à qualidade de 

produto artesanal;
 Possibilitado o fortalecimento do 

desenvolvimento da gestão do 
design nas empresas;

 Possibilitado o fortalecimento da 
originalidade do artesanato 
paraense.

 Possibilitado o crescimento do 
volume de vendas dos produtos 
avaliados: Joias, acessórios de 
moda e artesanato no ano de 2015 
totalizado em 5% em relação ao 
no de 2014.

Realizar avaliação 
gemológica de gemas 
coloridas e diamantes

1.000 gemas 
avaliadas ao 

ano

META 
ALCANÇADA

1.818
Gemas

avaliadas.

Trata-se de uma ação de 
complementariedade a curadoria e 
avaliação técnica especifica de joias. A 
ação conta com o apoio de suporte de 
um laboratório gemológico que atende 
analise de gemas coloridas. A proposta 
de funcionamento contribui para as 
analises de autenticidade das gemas 
que serão comercializadas no ESJL e 
joias que dispõem de cravações de 
gemas. Para o desenvolvimento desta 
iniciativa foi formada uma parceria do 
IGAMA com a Secretaria de Estado da 
Cultura que disponibilizou uma 
gemóloga para execução dos serviços 
de avaliação de gemas e emissão de 
laudos e pareceres sobre os produtos 
avaliados. Esta ação contribui de forma 
significativa para verificação de 
utilização de gemas minerais naturais 
nas joias produzidas para 
comercialização na Loja 
Incubadora/loja UNA-Polo Joalheiro-
PA.
Dentre os resultados desta ação 
destacam-se:
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 Assegurado ao consumidor a 
aquisição de gemas minerais e 
naturais

 Possibilitado a qualidade das joias 
produzidas pelas empresas da Loja 
Incubadora/Loja UNA

 Realizado a avaliação de 1.818 
gemas para comercialização na 
Loja Incubadora do Polo Joalheiro 
e realização de exposição de joias.

Apoiar o lançamento 
de coleção de joias, 
gemas e acessórios de 
moda inéditos por 
meio de edital para 
promoção comercial de 
acordo com os eixos 
norteador do Programa 
Polo Joalheiro – Pará.

01 coleção 
de joias e/ou 
acessórios de 

moda 
criados e 

produzidos 
ao ano.

META 
ALCANÇADA

01 coleção 
de 

acessórios 
de moda

A ação tem como finalidade contribuir 
para a promoção do desenvolvimento 
da gestão do ciclo de design 
oportunizando as empresas e 
empreendedoras e diferencial 
competitivo, além da elevação da 
produtividade e fortalecimento dos 
produtores de moda, joia e artesanato. 
O lançamento da coleção produtiva 
com fibra de jupati ocorreu no dia 
26/11/2015 no salão de exposições do 
ESJL. A coleção é resultado da criação e 
produção de 12 artesãs do município 
de São Sebastião da Boa Vista, na 
região do Marajó/PA.
A coleção adotou o mesmo nome da 
exposição dos produtos denominada 
“Mulheres de Fibra”.
Dentre os resultados alcançados 
destacam-se:
 Garantido a promoção comercial 

de produtos inéditos produzido 
com fibra de jupati.

 Realizada a criação e produção de 
80 produtos dentre: braceletes, 
brincos, bolsas, colares, acessórios 
para cabelo.

 Possibilitado a divulgação dos 
produtos artesanais de moda 
produzidos no município de São 
Sebastião da Boa Vista/Região do 
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Marajó/Pará.

Realizar visitas técnicas 
as unidades produtivas 
de artesanato joias e 
acessórias de moda do 
Polo Joalheiro – PA.

25 visitas ao 
ano

META 
ALCANÇADA

25 visitas 
realizadas

Esta ação tem como finalidade 
possibilitar a realização de diagnóstico, 
análise dos processos de produção 
utilizados pelas empresas e 
empreendedores atendidos pelo 
Programa Polo Joalheiro do Pará, assim 
como constitui-se em um dos 
procedimentos técnicos para 
sistematização de pareceres sobre a 
inclusão de novos empreendedores 
e/ou empresas ao Programa.
A partir desta ação é possível medir a 
capacidade produtiva e tecnológica das 
empresas.
Dentre os resultados alcançados 
destacam-se:
 Realizada 25 visitas técnicas a 

seguintes unidades produtivas das 
empresas e empreendedores;

- Belém: Ourogema, Amazonart, 
Realiza Joias, Tavares Art em Joias, 
Amajoias, J.Joias, João Pinheiro 
Lima, André Pinheiro Ourivesaria, 
Rosinaldo Soares e Jessica 
Carvalho;

- Abaetetuba: Amazonita Art e Moda, 
José Raimundo Silva Cardoso-ME, 
Andrew Cardoso, Fagner Silva, 
Dinivaldo Pinheiro, Francisco de 
Assis, Jonas Barros, José Pinheiro, 
Joselito Alcantara, Josiel 
Vasconcelos, Josué Barros, Manoel 
Teixeira e Marcio Pinheiro;

 Realizado Check-list técnico sobre 
os processos produtivos, 
trabalhistas e ambientais das 
unidades produtivas visitadas;

 Possibilitado o cadastro de novas 
unidades produtivas no Programa.

Possibilitar a prestação 1.000 META Trata-se de uma ação de prestação de 
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de serviços de 
encomendas de joias e 
restauro na ilha de 
ourivesaria em regime 
de permissão de uso 
para geração de 
recursos próprios do 
IGAMA/ESJL.

encomendas

1.000 
restauros de 
peças ao ano

ALCANÇADA

1.592 
encomendas 

de joias

1.459
Restauros de 

joias

serviços para publico interno e 
externo. O serviço especializado de 
joias no ESJL atende os clientes do  
Polo Joalheiro/PA e da Rede de 
joalherias da cidade quando as 
situações são de restauros.
No espaço onde funciona a prestação 
deste serviço denominada ilha de 
ourivesaria também é possibilitado ao 
público visitante do ESJL o 
reconhecimento da produção artesanal 
de joias na visitação podem ser 
identificados os seguintes 
procedimentos: cravação de gemas, 
soldagem de peças como: cordão, anel, 
pingente e pulseira; limpeza de peças 
em ouro e prata, consertos e restauros, 
aumentar e diminuir anéis e aliança, 
substituição de gemas quebradas por 
meio de cravação.

EIXO II: COMERCIALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE GEMAS E JOIAS, ARTESANATO E ACESSÓRIOS DE 
MODA.

AÇÃO Unidade 
META

META 
EXECUTADA

RESULTADOS

Assegurar a 
participação do ESJL 
em feiras 
internacionais no Brasil 
e exterior para 
promoção e geração de 
negócios de joias, 
artesanato e acessórios 

01 evento 
executado 

ao ano

META 
ALCANÇADA

01 feira 
Internacional

Esta ação foi realizada em parceria 
com a Secretaria de Estado de 
Turismo, por meio da instalação do 
estande do estado do Pará na BTL- 
Feira Internacional de Turismo de 
Lisboa que ocorreu no período de 
25/02 a 01/03/2015 na cidade de 
Lisboa/Portugal, no Parque das 
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de moda. Nações. A participação do ESJL na 
referida feira consistiu na exposição 
de joias sob o tema “Joias 
Sustentáveis da Amazônia”. Além das 
joias foram promovidos artesanato 
paraense como cheiro do Pará e os 
licores com frutas do Pará. O ESJL 
promoveu a distribuição de folders 
com comentários promocionais para 
promotores turísticos e operadoras.
Foram promovidos as joias das 
seguintes empresas, designers e 
produtores: AMAJOIAS, ANA CASSIA, 
CAMILLA AMARAL, DA NATUREZA, 
ISMAEL SILVA, JOIARTMIRO, MOÃ-
ARAM JOALHERIA, MONICA MATOS 
JOIAS DA AMAZÔNIA, SILA BRASILA, 
YEMARA ATELIÊ, EDUARDO PEREIRA, 
PAULO TAVARES, THIAGO SALES, 
LIDIA ABRAHIM, JOSELI LIMÃO, 
ARGEMIRO MUÑOZ E MARCILENE 
RODRIGUES.
A participação na BTL/2015 
possibilitou a produção de um artigo 
sobre o ESJL em uma revista alemã, 
bem como contatos com promoções 
de negócios com representantes 
comerciais de Portugal, Espanha e 
Republica Dominicana.

Prestar apoio 
econômico ao 
funcionamento de 
PDV’S gerenciadas por 
grupos de consórcio 
e/ou outras 
modalidades de 
coletivos de 
empreendedores 
criativos de joias, 
acessórios de moda e 
artesanato.

01 PDV ao 
ano

META 
ALCANÇADA

01 PDV 
apoiada

A ação tem como objetivo fortalecer 
a organização coletiva das empresas 
que integram o Programa Polo 
Joalheiro/PA. Outro aspecto 
relevante desta ação diz respeito ao 
crescimento do acesso ao mercado 
por meio da gestão coletiva de 
grupos, promovendo a autonomia das 
empresas em relação ao Programa. A 
OS-IGAMA para efeito de 
configuração do apoio econômico a 
07 empresas atendidas por esta ação 
formalizou um Termo de Permissão 
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de Uso o que garantiu ao grupo a 
infraestrutura necessária ao 
funcionamento da PDV-Ponto de 
venda no espaço Turístico Estação 
das Docas.
Dentre os resultados alcançados 
destacam-se:
 Possibilitado o funcionamento de 

um ponto de vendas dos 
produtos do Programa Polo 
Joalheiro/Pa na Estação das 
Docas.

 Possibilitado o beneficiamento 
de 07 empresas integrantes do 
Programa, a saber: OUROGEMA, 
JOSE LUCAS –ME, DANATUREZA, 
AMORIM MENDES DA 
AMAZONIA, AMAZONITA, ART E 
MODA, JOIARTMIRO E JOD JOIAS.

 Assegurado o fortalecimento do 
Consócio Joias do Pará.

Realizar a 
comercialização de 
artesanato oriundo dos 
municípios paraense

43 
municípios 
atendidos

META 
ALCANÇADA

43 municípios 
e distritos 
atendidos

Esta ação tem como finalidade 
possibilitar a geração de renda e 
trabalho aos artesãos do Estado do 
Pará oportunizando a promoção 
comercial e divulgação cultural e 
turística do artesanato produzido por 
todas as regiões do Pará.
A partir desta iniciativa é assegurado 
o funcionamento da Casa do Artesão 
no ESJL. Trata-se do desenvolvimento 
do elo mercado da cadeia produtiva. 
O desenvolvimento desta ação 
envolve procedimento com focos na 
inovação, diversidade, identidade 
cultural, sustentabilidade, 
originalidade e tradição cultural. A 
iniciativa tem apoio da SETUR e do 
SINGTUR- Sindicato dos guias de 
turismo.
Foram atendidos os seguintes 
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municípios: ABAETETUBA, ACARÁ, 
ALMERIM, ANANINDEUA, 
BARCARENA, BELÉM, DISTRITO DE 
ICOARACI, OUTEIRO, MOSQUEIRO, 
BENEVIDES, BRAGANÇA, BREVES, 
CACHOEIRA DO ARARI, CARAPAJÓ, 
CAMETÁ, CASTANHAL, CURRALINHO, 
CURUÇA, DOM ELISEU, FLORESTA DO 
ARAGAIA, IGARAPE AÇU, ITUPIRANGA, 
JURUTI, MARITUBA, MONTE ALEGRE, 
MUANÁ, OEIRAS DO PARÁ, 
PARAGOMINAS, PARAUAPEBAS, 
PONTAS DE PEDRAS, SALINOPOLIS, 
SANTA BARBARA, SANTA ISABEL, 
SANTARÉM, SANTO ANTONIO DO 
PARÁ, SÃO CAETANO DE ODIVELAS, 
SÃO FELIX DO XINGU, SÃO FRANCISCO 
DO PARÁ, SÃO SEBASTIÃO DA BOA 
VISTA, SOURÉ, TOME AÇU, TUCURUI E 
VIGIA.

Realizar a 
comercialização de 
joias, gemas artesanato 
e acessórios de moda 
na Loja UNA, Casa do 
Artesão, Espaço Moda 
ESJL no Espaço São José 
Liberto.

Ampliação 
de 5% ao 
ano do 

volume de 
vendas 

referente ao 
ano anterior

META 
ALCANÇADA

Crescimento 
de 5% no 

volume total 
de vendas no 
comparativo 
do ano 2015 

com o ano de 
2014 

decorrido

Esta ação tem como finalidade 
ampliar o acesso ao mercado gerando 
crescimento do volume de vendas, 
produtividade com fortalecimento da 
comercialização dos produtos 
posicionados no ESJL pela O. S. 
gestora do Programa Polo 
Joalheiro/PA. O desenvolvimento 
desta ação envolve uma rede de 
parceiros que atuam nas áreas de 
turismo, empreendedorismo e 
economia criativa. A execução 
demanda a manutenção das PDV’s, 
aquisição de produtos de 
embalagens, efetivação de contrato 
de consignação, estoque de produtos, 
contratação de equipe de vendas, 
além das atividades de rotina 
comercial. No ano de 2015 foram 
comercializadas 4.383 peças de joias 
e bijoux/moda criadas e produzidas 
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pelos empresários e produtores da 
Loja incubadora UNA e do APL de 
Moda e Design, perfazendo o valor do 
volume de vendas correspondentes a 
R$1.168.355,22. No que se refere aos 
produtos de artesanato e 
manualidades foram comercializados 
55.199 itens, perfazendo o montante 
de R$836.438,82.
A somatória do volume de vendas 
que corresponde aos 03 tipos de 
produtos comercializados no ESJL e 
eventos perfaz o valor total de 
R$2.004.794,04.
Nestes termos foi assegurado o 
crescimento do volume total de 
vendas de 5% no comparativo do ano 
de 2015 com o volume total de 
vendas ao ano de 2014.

Efetivar o pagamento 
dos produtores 
participantes do 
Programa Polo 
Joalheiro dos setores 
joias e gemas, 
artesanato, acessórios 
de moda referentes às 
vendas realizadas pela 
OS – IGAMA na Loja 
Incubadora, espaço 
moda ESJL, Casa do 
Artesão, feiras setoriais 
e outros eventos 
comerciais locais e 
nacionais.

500 
produtores 

atendidos ao 
ano

META 
ALCANÇADA

2.883 
produtores 
atendidos.

Efetivado o 
pagamento de 
R$1.490.272,33

A ação tem como finalidade garantir a 
execução do pagamento das vendas 
efetivadas pela OS-IGAMA gestora do 
Programa Polo Joalheiro e ESJL 
conforme o contrato de gestão nº 
001/2012-3º Termo Aditivo/2015. A 
ação é executada por meio de um 
contrato denominado Termo de 
Consignação firmado entre a OS-
IGAMA e os empreendedores que 
participam do Programa Polo 
Joalheiro, atendidos pela Loja 
Incubadora-Loja UNA, Casa do 
Artesão e Espaço Moda. Toda 
atividade prescinde do cadastro 
comercial do empreendedor no 
Programa e do Termo de Consignação 
que regula a ação. Ressalta-se que os 
pagamentos individuais efetivados 
aos produtores de joias 75% dos 
recursos financeiros das vendas de 
joias são repassados aos produtores 
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deste setor mensalmente e 70% do 
montante de vendas do artesanato 
são repassados aos produtores desse 
setor criativo, conforme firmado com 
o IGAMA. Dentre os resultados 
gerados destacam-se: 
Realizada a geração de trabalho e 

renda aos empreendedores 
criativos de joias artesanais, 
artesanato e acessórios de moda.

Oportunizado o incremento do 
aumento da produção dos 
produtos a partir do aumento de 
vendas que varia individualmente 
a partir do volume da entrada dos 
produtos para comercialização.

Garantido o monitoramento de 
todo o processo de vendas e 
pagamento por meio de um 
sistema informatizado comercial 
com acesso do empreendedor.

Possibilitar o 
funcionamento de 
unidades comerciais 
(UC) para 
comercialização de 
gemas e joias, 
produzida por 
empreendedores 
individuais e 
microempresas do 
Programa Polo 
Joalheiro por meio de 
Termo de Permissão de 
Uso no ESJL.

(11) 
Unidades 

comerciais

(12) 
empresas 
atendidas

META 
ALCANÇADA

12 unidades 
comerciais de 
joias e gemas.

12 Empresas 
atendidas.

Esta ação tem como finalidade 
fortalecer o acesso ao mercado das 
joias e gemas produzidas pelos 
empreendedores que não integram a 
Loja Incubadora do Programa Polo 
Joalheiro/PA. Trata-se de uma ação 
que viabiliza o ESJL enquanto um 
centro de comercialização de joias no 
Estado, resultado de um projeto de 
desenvolvimento econômico de 
economia criativa.
As UC-unidades comerciais 
funcionam em espaços adaptados a 
este fim e são compartilhadas 
enquanto espaço comercial. A ação é 
regulada por contrato Termo de 
Permissão de Uso, que gera recursos 
financeiros para a sustentabilidade 
econômica do Programa Polo 
Joalheiro e ESJL. Dentre os resultados 
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gerados ressaltam-se:
Garantido o atendimento a 12 

empresas por meio do Termo de 
Permissão de Uso, a saber: 
AMAZONART, GEMAS DO MUNDO, 
RHAMA GEMAS E JOIAS, 
CONSÓRCIO JOIAS DO PARÁ, 
AMAZONITA ARTE E MODA, 
AMORIMENDES DA AMAZÔNIA, 
DANATUREZA, HSCRIAÇÕES E 
DESIGN, JOIARTMIRO, ZEUS, 
MONTENEGROS E OUROGEMA.

Possibilitada a geração de recursos 
financeiros em caráter de 
arrecadação própria, por meio do 
Termo de Permissão de Uso 
(Alugueis).

Possibilitar o 
funcionamento de UC - 
especializada em joias 
antigas com 
comercialização por 
meio de Termo de 
Permissão de Uso no 
ESJL.

01 UC – 
Unidade 

comercial 
especializada 
(01) empresa

META 
ALCANÇADA

01 Unidade 
Comercial

01 Empresa 
atendida

Esta ação engloba no seu 
desenvolvimento a oportunidade de 
fortalecimento do mercado de joias 
antigas, cujo valor é agrupado em 
períodos históricos mundiais a 
exemplo da era vitoriana, bela 
époque, dentre outros. Além de 
oportunizar ao empresário local o 
desenvolvimento da promoção e 
comercialização de joias de todos os 
tipos e classificações de estilos. O 
funcionamento desta UC- Unidade 
Comercial, a partir dos seus produtos, 
revela parte da história local, da 
nossa cidade.
Desta forma, garantiu-se o 
funcionamento de uma loja com 
design diferenciado pelas 
características históricas e culturais.

Garantir a participação 
do ESJL em eventos 
comerciais setoriais, de 
economia criativa, 
feiras nacionais para 

03 eventos 
locais

01 nacionais

META 
ALCANÇADA

05 Eventos 

Esta ação integra dentre suas 
finalidades a promoção/divulgação 
do Espaço São José Liberto e do 
Programa Polo Joalheiro aliado a 
promoção e comercialização dos 
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comercialização e 
geração de negócios de 
joias, artesanato e 
acessórios de moda.

Locais

01 Evento 
Nacional

produtos criados e produzidos pelas 
empresas, artesãos e produtores a 
partir das linhas norteadoras do 
Programa. Outra vertente desta ação 
é promover a criação, produção e 
comercialização de produtos com 
valores agregados como a inovação, 
sustentabilidade, a identidade e 
diversidade cultural do território. A 
partir de exposições comerciais que 
integram uma agenda de eventos 
relacionados ações do Polo 
Joalheiro/ESJL busca-se o 
fortalecimento no mercado turístico e 
nacional, priorizando o mercado 
turístico de negócios. Trata-se de uma 
estratégia de mercado que integra 
áreas Intersetoriais como: comércio, 
Indústria, turismo, cultura e setores 
produtivos como: cacau, flores, 
chocolate, eventos técnicos e de 
negócios.
Dentre os resultados alcançados 
destacam-se as seguintes 
participações:

1- XII FEIRA DA INDÚSTRIA DO 
PARÁ

Período: 06 a 09/05/2015        
Local: Hangar
Promoção: FIEPA/SEBRAE/SEDEME
Parceria: IGAMA, WR SÃO PAULO 
FEIRAS & CONGRESSOS, FIEPA-
SEDEME.

2-EXPO EVENTOS-2015- FEIRA DE 
NEGOCIOS
Período: 18 a 21/06/2015       
Local: HANGAR
Promoção: Empresa Faz e Acontece
Parceria: IGAMA, EMPRESA FAZ E 
ACONTECE E SEDEME.
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Nº de participantes: 
- 45 artesãos, 
- 12 designers e 10 empresas.

PS: Vendas indiretas, contatos e 
negócios.
 
3-III FESTIVAL INTERNACIONAL DO 
CHOCOLATE E CACAU DA 
AMAZONIA E FLOR PARÁ/2015
Período: 17 a 21/09/2015        
Local: HANGAR
Promoção: SEDAP/GOVERNO DO 
ESTADO
Parceria: IGAMA/SEDAP/SEDEME
Nº de participantes: 
- 78 produtores de artesanato, - 19 
designers,
- 16 empresas de joias, 
- 04 empreendedores informais da 
loja incubadora.

4-PARÁ CIRIO
Período: 07/10 a 10/11/2015      
Local: Aeroporto Internacional de 
Belém- Val de Cans
Promoção: SEBRAE/PA
Parceria: IGAMA, SEDEME, SEBRAE.
Nº de participantes: 
- 50 produtores de artesanato
- 10 empresas de joias

5-PARÁ NATAL
Período: 11/11/2015 a 10/01/2016   
Promoção: SEBRAE/PA
Parceria: IGAMA, SEDEME, SEBRAE.
Nº de participantes: 
- 50 produtores de artesanato
- 10 empresas de joias
   
6- EVENTO NACIONAL- 
7ª Conferencia Brasileira de 
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Arranjos Produtivos Locais
Parcerias: MDIC, SEDEME, NEAPL E 
IGAMA.
Local: Centro de Convenções, Brasil 
21. Brasília/DF
Nº de participantes: 09 empresas de 
joias e acessórios de Moda do 
Arranjo Produtivo Local de Moda e 
DESIGN e da Indústria da Confecção- 
Pará Metrópole do ESJL.

PS: para contatos comerciais e 
mostra dos produtos.

  Possibilitado a formação de parcerias 
com órgãos governamentais, 
empresas privadas, entidades com 
fins de parceria econômica com vistas 
a dispensa das taxas de 
pagamento/aquisição de estande para 
promoção do ESJL e seus produtos 
destacando os seguintes parceiros: 
FIEPA, SEBRAE-PA, SEDEME, MDIC, 
NEAPL-PARÁ, WR São Paulo, Feiras & 
Congressos, Empresa Faz e 
Acontece.

Realizar ações de 
incentivo para 
formalização dos 
empreendedores das 
cadeias produtivas dos 
setores de gemas e 
joias, moda, artesanato 
atendidos pelo 
Programa e APL de 
Moda e Design-Polo 
Metrópole/PA.

Incremento 
de 10% de 
empresas 

formalizadas 
no Programa

META 
ALCANÇADA

Incremento 
de 10% de 
empresas 

formalizadas 
no ano de 

2015.

Esta iniciativa tem como finalidade o 
combate à informalidade dos setores 
produtivos atendidos pelo Programa 
Polo Joalheiro. Sua execução foi 
efetivada por meio da parceria 
mantida com o SEBRAE. A ação 
iniciada com uma mobilização, 
sensibilização por meio de seminários 
e/ou palestras ou atendimentos 
individualizados no SEBRAE, onde os 
empreendedores são orientados 
quanto à formalização.
No ano de 2015 o atendimento de 
empresas formais atendidas pelo 
Programa Polo Joalheiro, totalizou 53 
empresários formais registrando um 
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crescimento de 10% em 2015 no 
comparativo ao ano de 2014, que 
atendeu 48 empresas formais.

Realizar a inclusão 
sócio produtiva de 
novos criadores, 
empreendedores 
individuais, artesãos, 
designers e 
microempresários no 
Programa Polo 
Joalheiro e no APL de 
Moda e Design-Polo 
Metrópole/PA

Aumento de 
5% em 

relação ao 
ano anterior

META 
ALCANÇADA

60 inclusões 
de novos 
criadores 
designers 

estudantes

18 inclusões 
de 

profissionais 
do setor 

joalheiro.

Aumento de 
100% 

comparando o 
ano de 2015 a 

2014.

Esta ação destaca dentre seus focos 
estratégicos duas linhas e diretrizes 
fundamentais para o 
desenvolvimento do Programa Polo 
Joalheiro/PA e funcionamento do 
ESJL, a saber:
Ampliar a geração de trabalho e 

renda para novos 
empreendedores.

Possibilitar aos estudantes dos 
cursos de design de moda e 
geração de produtos a experiência 
profissional nos setores criativos 
de joias e moda para geração de 
renda;

  Oportunizar ao grupo as vivencias 
sobre o funcionamento 
profissional da cadeia produtiva, 
bem como, as complexas relações 
da prestação de serviços entre os 
elos da cadeia destacando o 
design, produção, capacitação, 
gestão e mercado.

O ingresso dos alunos de design 
possibilitam o fortalecimento do 
setor e do futuro profissional do 
mercado que apreende a 
performance de ser um 
empreendedor no setor joalheiro e 
de moda.

A inclusão de profissionais que 
integram a cadeia produtiva como 
ourives, cravadores, empresários e 
produtores informais, fortalece o 
crescimento e profissionalismo do 
setor no estado do Pará. 

Realizar desfiles de 
coleções e produtos de 
moda e joias, 

Realizar 02 
desfiles ao 

ano.

META 
ALCANÇADA

Esta ação destaca dentre suas 
finalidades a promoção, divulgação e 
fortalecimento do ciclo da economia 
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produzidas pelos 
empreendedores e 
microempresas 
atendidos pelo 
ESJL/Polo Joalheiro/PA 
e APL de Moda e 
Design-Polo 
Metrópole.

05 desfiles 
realizados

criativa: criação, produção, 
comercialização dos produtos 
gerados pelos setores de moda e joia. 
O desfile é uma estratégia comercial 
e cultural de criações artísticas, 
comerciais indicando novos rumos de  
processos e produtos e tipos 
materiais, o surgimento da 
multiplicidade de  estilos, as trocas 
culturais para geração de produtos 
inovativos. Outra finalidade é 
promover os talentos dos criadores e 
o trabalho das empresas e dos 
empreendedores informais. No ano 
de 2015, foram realizados 05 desfiles 
que promoveram novos criadores, 
estudantes de design, profissionais 
designers e empresas dos setores de 
moda e joias, a saber:

1- DESFILE DE MODA
Tema: Identidade Paraense
- Criação e Produção dos alunos 
de design de moda Estácio-
FAP/PA.
Data: 28/03/2015
Local: Coliseu das Artes-ESJL
Participantes: Novos criadores do 
Programa Polo Joalheiro/PA, APL 
de Moda e Design- Alunos do 
Curso de Design de Moda da 
Estácio- FAP/PA
Parceria: IGAMA/Estácio-FAP/PA

2- DESFILE DE JOIAS
Tema: Todas as Tribos
Data: 19/04/2015/ hora 18hoo
Local: Coliseu das Artes-ESJL
Participantes: Coleção de Joias 
da Empresa HS’ Criações em 
parcerias com o evento Fashion 
Dance Show em comemoração  
aos 20 anos de História Cia 
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Tribus Ballet e Teatro.

3- DESFILE DE JOIAS
Tema: Joias de Chocolate e 
Gemas Vegetais
III Festival Internacional de 
Chocolate e Cacau da Amazônia 
e 13º Festival Flor Pará, Joias, 
Flores e Chocolate- Trilogia da 
Sedução.
O desfile contou com uma joia 
conceitual maxicolar 
denominado Bem-me-quer em 
ouro amarelo e branco criada 
por Barbara Muiller e produzida 
pela Empresa Ourogema. A joia 
contava com uma peça móvel 
que era o chocolate que foi 
retirado e degustado durante o 
desfile. A joia foi inspirada na 
flor do Cacau.
Data: 17/09/2015- hora: 19h
Local: Hangar
Participantes: Designers e 
empresários do Polo Joalheiro, a 
saber: Celeste Heitmann, 
Amajoia, Realiza Joia, Joseli 
Limão, Barbara Muller, Eli 
Cascaes, Lídia Abrahim, 
Ourogema, Marcilene Rodrigues, 
Joiartmiro, Ivete Negrão, Monica 
Matos, José Odir, Beta Freitas, 
Alexandre Santiago, Ana Cassia, 
João Sales, AmazonArt Joias, 
Bellart Joias, Da natureza, 
Yemara Ateliê, Silabrasila, Ismael 
Lima, HS’ Criações e Design, D’ 
Sales, Edinaldo Pereira, Paulo 
Tavares. Foram apresentadas 62 
joias que integravam três linhas 
de produção: joias em ouro e 
prata, gemas minerais, gemas 
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orgânicas e vegetais, destacando 
as gemas de chocolate matéria 
prima diferenciada da Amazônia.
Parceiros: 
SEDAP/SEDEME/IGAMA

4- DESFILE DE MODA: ACESSÓRIOS 
DE MODA
EVENTO: AMAZONIA FASHION 
WEEK 9ª edição/2015
Data: 06/11/2015- 
hora: 19h/22h
Local: Coliseu das Artes /ESJL
Participantes: Profissionais de 
joias e acessórios de moda do 
Programa Polo Joalheiro, 
estudantes da Estácio- FAP/PA, 
novos criadores de moda- 
acessórios.
Parceiros: Estácio FAP/PA- 
SEDEME e IGAMA.

5- DESFILE DE MODA: CONFECÇÃO
EVENTO: Amazônia Fashion 
Week- 9ª edição/2015
Data: 06/11/2015- hora 21h
Local: Coliseu das Artes/ESJL
Participantes: Novos criadores 
do polo e alunos da Estácio 
FAP/PA
Parceiros: SEDEME/IGAMA/FAP-
ESTACIO

Realizar exposições de 
coleções de joias, 
acessórios de moda, 
design e artesanato.

05 
Exposições 

ao ano.

META 
ALCANÇADA

06 exposições 
realizadas

A ação tem como finalidade 
possibilitar a promoção comercial, 
dar visibilidade aos lançamentos de 
novas coleções e movimentos 
criativos que integram os três setores 
criativos: gemas e joias, artesanato e 
moda.
Trata-se de um espaço para revelar 
talentos, e fortalecer o acesso ao 
mercado.
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A forma de criação e produção das 
coleções obedecem a percursos 
distintos em destaque: as datas 
comemorativas como Dia das Mães e 
Namorados; as coleções anuais e 
temáticas resultados de workshop, 
oficinas, cursos, curadorias e 
resultados de parcerias com 
instituições do ensino de design.
No ano de 2015, foram realizadas 06 
seis exposições, a saber;

1. EXPOSIÇÃO- COLEÇÃO DIA 
DAS MÃES
Período: 29/04 a 10/05/2015
Local: Salão de Exposição/ESJL
Acervo: 64 peças de joias
Participantes: 10 empresas 
formais, 04 empreendedores 
informais, 10 designers:
Empresas e produtores:  
Amorimendes da Amazônia, 
Danatureza, HS Criações e 
Design, Joiartmiro, José Lucas, 
Ourogema, Rahma Gemas e 
Joias, Realiza Joias, Yemara 
Ateliê.
Designers: Argemiro Muñoz, 
Bianca Kuroki, Fabio 
\Monteiro, Felipe Braun, 
Helena Bezerra, Jorge Duarte, 
Joseli Limão, Julia Mendes, 
Lídia Abrahim, Rosaura 
Simões.

2. EXPOSIÇÃO – COLEÇÃO DIA 
DOS NAMORADOS/2015
Período: 03/06 a 14/06/2015
Local: Salão de Exposição-ESJL
Acervo: 104 peças de joias
Participantes: 
9 empresas formais: 
Amajoia, AmazonArt Joias, 
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Barbara Muller, Danatureza, 
HS’Criações e Design, Ivete 
Negrão, Ourogema, Rahma 
Gemas e Joias, Yemara Ateliê;
5 produtores informais: 
Bianca Kuroki, Fabio Monteiro, 
Jocilene Souza, Jorge Duarte e 
Rosaura Simões.
06  designers e criadores
Barbara Muller, Bianca Kuroki, 
Fabio Monteiro, Felipe Braun, 
Helena Bezerra, Ivete Negrão, 
Jocilene Souza, Jorge Duarte, 
Joseli Limão, Lídia Abrahim e 
Rosaurea Simões.

3- EXPOSIÇÃO DE JOIAS E 
ACESSÓRIOS DE MODA- 
BOYRÁ
Período: 15 a 20/09/2015
Local: Salão de Exposição/ESJL
Acervo: 12 peças
Participantes: 16 alunos do 
curso de design de produtos 
da Faculdade Estácio- 
IESAM/PA e do
Projeto Novos Criadores do 
Polo Joalheiro/PA.

4-EXPOSIÇÃO: JOIAS DE 
CHOCOLATE E GEMAS 
VEGETAIS
3º Festival Internacional de  
Chocolate e Cacau da 
Amazônia e 13º Flor Pará- 
2015
Período: 17 a 20/09/2015
Local: Hangar
Acervo: 62 peças de joias
Participantes: 
16 empresas: Amajoia, 

Amazonart, Barbara Muller, 
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Bellart Joias, Beta Freitas-
ME, Danatureza, Celeste 
Heitmann, HS’Criações e 
Design, Ivete Negrão, 
Joiartmiro, José Odir, Monica 
Matos, Ourogema, Realiza 
Joias, Silabrasila, Yemara 
Ateliê.
05 produtores informais: Ana 
Cássia, Eli Cascaes, Ismael 
Lima, João Sales e Paulo 
Tavares.

4- EXPOSIÇÃO DE 
ARTESANATO RELIGIOSO
Tema: Nazaré e Outras 
Marias
Período: 24/09 a 31/10/2015
Local: Capela de São 
José/ESJL
Acervo: 49 imagens de 
Nossa Senhora com 
produção artesanal e 
diversas escolas de pintura 
artística
Participante: Coletivo de 
artesãos “Entresantos”: Cidia 
Martins, Lídia Chaves, Betty 
Castro, Amélia Franco, Linda 
Toscano.

5- EXPOSIÇÃO DE ACESSÓRIOS 
DE MODA ARTESANAL- 
“Mulheres de Fibra”
Período: 26/11 a 20/12/15
Local: Salão de 
Exposição/ESJL
Acervo: Peças em fibra de 
Jupati
Participantes: 12 artesãs do 
município de São Sebastião 
da Boa Vista/Pá - Região do 
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Marajó
Parceiros: 
Minc/SEDEME/IGAMA

Realizar a Exposição de 
Joias de Nazaré em 
parceria com a SECULT 
e SETUR.

01 exposição

40 projetos

30 peças 
produzidas

META 
ALCANÇADA

01 exposição 
de joias 

religiosas

178 projetos

131 joias 
produzidas

A ação destaca dentre suas 
finalidades a criação e produção de 
uma coleção de joias religiosas que 
tem como temática o “Círio de Nossa 
Senhora de Nazaré”, considerada a 
maior manifestação religiosa e 
cultural do estado do Pará que ocorre 
a mais  de 200 anos.
A exposição promove o 
fortalecimento da rota turística visite 
o Pará assim como contribui para a 
preservação e promoção desta 
manifestação cultural e religiosa 
paraense.
A exposição faz parte da Agenda 
Oficial de Turismo do Governo do 
Estado e desde a sua primeira versão 
conta com a parceria da Secretaria de 
Estado da Cultura e o Sistema de 
Museu-SIM por meio do Museu de 
Gemas do Estado do Pará.
No ano de 2015 a exposição adotou 
como tema “Maria traz a luz ao 
mundo”. Outra finalidade desta ação 
diz respeito à criação e produção de 
joias religiosas com inspiração nas 
manifestações culturais do território 
amazônico, gerando trabalho e renda 
com a integração das cadeias 
produtivas de gemas e joias, 
artesanato e moda.
A coleção é gerada a partir de um 
Workshop de geração de produtos 
que a cada ano elege um tema para o 
desenvolvimento da coleção. O 
workshop conta com uma diretora 
criativa que monitora todo o processo 



39

desde a criação a entrega da 
produção das joias e montagem da 
exposição.
As joias passam por um processo de 
avaliação técnica onde se avalia o 
projeto com o produto gerado.
Os projetos criados no workshop são 
comercializados para os empresários 
do Programa que procedem à 
aquisição e produção das joias que 
em sua maioria tem o caráter de 
exclusividade.
Avalia-se que esta ação já se 
consolidou perante o publico de 
outros estados e junto a população 
local com alto volume de vendas.

Realizar a Mostra 
Expojoia e Moda – 
Amazônia Design 
(coleção 2015/2016)

01 coleção 
de joias

01 coleção de 
acessórios de 
moda e nº de 

projetos e 
peças 

expostas.

META 
ALCANÇADA

01 exposição 
realizada 
em FEV. 

2016

75 projetos 
realizados em 

2015

38 joias 
produzidas em 

2015

A ação destaca dentre suas 
finalidades criar / produzir / 
comercializar O1 coleção anual 
contemplando as macrotendências de 
comportamentos de consumo, os 
movimento mundiais do processo 
criativo e tecnológico, bem como, as 
orientações de mercado para 
consumo. Além disso, adotam-se os 
indicadores de criação e produção 
tais como: são considerados os 
movimentos culturais locais e 
temáticos apontados pelo coletivo de 
criadores e a instituição gestora.
Considera-se a geração da coleção 
anual uma ação que engloba o 
desenvolvimento da gestão do ciclo 
do design, os avanços tecnológicos e 
os movimentos de consumo e 
mercado visando o crescimento do 
volume de vendas das Joias do Polo 
Joalheiro Pará. No ano de 2015, foi 
realizado o workshop de geração de 
produtos com direção criativa do 
design carioca Regina Machado onde 
formam produzidos, 75 projetos de 



40

joias para posterior estudo de 
produção pelas empresas.
O tema escolhido foi à cidade de 
Belém em função das comemorações 
dos 400 anos que ocorreria no ano de 
2016.
Foram produzidas 38 joias que 
formam lançadas na Exposição 
“Potências Amazônicas: 
Biodiversidades e Diversidade 
Cultural na Belém 400 anos”.
Vale ressaltar que em função das 
comemorações de aniversario de 
Belém que em 2016 irá completar 
400 anos, foi proposta pelos 
integrantes do Programa Polo 
Joalheiro e direção executiva do 
Programa as seguintes mudanças 
técnicas: 

1- Nome da mostra
2- Mudança da data de lançamento 

da coleção que seria em 
dezembro/2015 foi transferida e 
realizada no período de 
02/02/2016 a 13/03/2016 no 
salão de Exposições da Casa do 
Artesão. O lançamento da 
coleção 2015/2016, foi 
associado a outras coleções de 
joias e acessórios de moda, a 
saber: 
1- Belém 400 anos: História, 

Cultura e Memória com 34 
joias;

2- Coleção Sinestesia da 
Floresta com 64 joias

3- Coleção de Moda 2015/2016 
denominada: Belém, uma 
poesia do Imaginário com 94 
peças.

Observa-se que as adequações 
processadas permitiram a 
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execução da meta e geração os 
resultados.

Criar e produzir 
catálogo de 
lançamento da Coleção 
Expojoia e Moda- 
Amazônia Design 
Coleção 2015/2016

500 catálogos 
editados

META 
PARCIALMENTE 

ALCANÇADA
 

50% efetivada

Esta ação tem como finalidade 
promover e divulgar a produção de 
joias e moda das empresas e 
empreendedores informais do 
Programa Polo Joalheiro/PA e do APL 
de Moda e Design- Polo Metrópole - 
PA.
A promoção proposta visa aumentar o 
volume de vendas desses produtos e 
promover o ESJL, enquanto espaço 
comercial de produtos da economia 
criativa local.
No ano de 2015, por questão de 
contingenciamento orçamentário-
financeiro realizamos 50% das etapas 
e atividades previstas para esta ação, 
a saber;

1- Criação e produção da 
coleção;

2- Desenvolvimento da 
concepção do editorial 
fotográfico das peças;

3- Realização do registro 
fotográfico em estúdio com 
produção editorial de 115 
fotografias;

Avalia-se que a finalização desta 
atividade se processará em novembro 
de 2016 após a inauguração da Loja 
do APL de Moda e Design- Polo 
Metrópole que ocorrerá em 
setembro/2016.
Vale ressaltar que esta iniciativa esta 
programada no PAT/2016 do 
Contrato de Gestão nº 001/2012- 4º 
Termo Aditivo.

Realizar parceria com a 
SETUR para execução 
de atividades de 

03 atividades 
conjuntas de 
promoção do 

META 
ALCANÇADA

A ação destaca dentre suas 
finalidades a integração das politicas 
públicas do turismo do estado do Pará 
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promoção comercial e 
turísticas do ESJL e seus 
produtos.

destino 
Pará/ESJL

09 Ações 
realizadas 

especializadas 
na promoção 
comercial e 

turística.

como o setor de Gemas e Joias, 
cultura e economia criativa 
desenvolvida pelo ESJL. O Programa 
Polo Joalheiro e o ESJL integram o 
Plano de Turismo do Estado do Pará, 
que cumpre seus valores, missões e 
atua na área de turismo e negócios.
Em 2015 formam realizados 09 ações, 
conforme destaque abaixo:

1- Participação do ESJL, na 
Bolsa Internacional de Turismo de 
Lisboa/ Portugal- Feira 
Internacional de Turismo de 
Lisboa, no período de 25/02 a 
01/03/2015, no Parque das Nações 
com a promoção de 10 empresas 
de joias, 05 designers paraenses e 
03 empreendedores criativos 
informais. Esta promoção consistiu 
na exposição de joias sustentáveis 
produzidas pelo Programa Polo 
Joalheiro-PA, com parceria do 
ourives e pesquisador Paulo 
Tavares. A exposição foi realizada 
no estande do estado do Pará na 
Feira Internacional de Lisboa em 
parceria com a SETUR.

2- Realização de distribuição 
de material promocional do ESJL 
de 1500 folders, aos jornalistas 
especializados na Bolsa 
Internacional de Turismo de 
Lisboa/2015;

3- Realização do Press Trip- 
“Caras Viajar”, executado no dia 

30/04/2015, no ESJL, com o 
objetivo de promover o destino 
turístico prioritário na Amazônia- 
Destino Pará;

4- Realização em maio/2015 
da visita de jornalistas 
especializados no ESJL, missão 
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Press Trip com entrega de brindes 
doados pelo ESJL/IGAMA/SEDEME;

5- Realização da parceria para 
promoção da rota turística 
“Estrada de Ferro Belém-
Bragança” com a divulgação e 
comercialização dos produtos 
artesanais do município de 
Igarapé-Açú, a saber: licores de 
frutas do Pará, bonecas em tecidos 
com simbolismo temático, 
produtos em 
madeira/marchetaria;

6- Realização/apoio ao 
lançamento da Agenda Turística do 
Círio de Nossa Senhora de 
Nazaré/2015 que ocorreu no 
Anfiteatro Coliseu das Artes, no dia 
03/09/2015.

7- Assinatura do Contrato 
nº019/2015 entre IGAMA/SETUR 
para compras governamentais de 
brindes, souvenires e produtos de 
artesanato, joias, acessórios moda 
do ESJL;

8- Articulação institucional 
IGAMA/SETUR para publicação da 
programação do ESJL na Agenda 
do Círio-2015;

9- Apoio à realização do 
FANTRIP/SETUR, destino Pará na 
Alemanha. A ação foi realizada no 
dia 28/11/2015 no ESJL com a 
presença de 08 operadoras de 
turismo alemã, 05 jornalistas 
internacionais.

Parceiros: TAP/ Gerência 
Internacional de Marketing, 
Alemanha, Áustria e Suíça e 
COMMUNICATIONS.

Nesta oportunidade foi realizada 
uma entrevista on-line e escrita 
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para publicação em uma revista 
especializada de Turismo da 
Alemanha tendo como 
entrevistados os gestores, 
empresários, designer e artesãos 
do ESJL.

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

AÇÃO Unidade 
META

META 
EXECUTADA

RESULTADOS

Promover visitas 
monitoradas para 
atendimentos de 
instituições de ensino, 
pesquisa e técnicas 
setoriais visando 
educação patrimonial 
sobre o ESJL.

(100) visitas 
monitoradas

(2.500) 
visitantes 

atendidos ao 
ano

Reprogramação
50 visitas

(1.500) 
visitantes no 

ano

META 
EXECUTADA

Com 
reprogramação

66 visitas

1675
Visitantes 
atendidos

A ação tem como finalidade 
promover educação patrimonial, 
junto as instituições de ensino e 
visitantes técnicos especializados. No 
ano de 2015, foram atendidos além 
das instituições de ensino, 
instituições gestoras de projetos 
sociais, pesquisadores e agentes 
diplomáticos. A visita agendada 
também tem como finalidade 
promover a divulgação do ESJL, 
enquanto território criativo que 
desenvolve três setores criativos: 
gemas e joias, artesanato e moda.
Em função do contingenciamento 
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orçamentário-financeiro efetivado 
em 2015 pelo IGAMA/SEDEME foram 
reprogramadas as metas desta ação. 
Posto que não dispomos de pessoal 
suficiente para atendimento da meta 
prevista no inicio do ano 2015.
A reprogramação de metas foi 
ocasionada pelas medidas de 
contingenciamento de despesas o 
que promoveu as demissões dos 
funcionários responsáveis por estas 
atividades. Ficaram reprogramadas as 
seguintes metas: 50 visitas e 1500 
visitantes.

Realizar o atendimento 
de visitantes no Museu 
de Gemas do 
Estado/ESJL.

3.600 
visitantes 

atendidos ao 
ano

META 
ALCANÇADA

6032
Atendidos.

A ação é desenvolvida por meio de 
uma parceria entre SECULT/SISTEMA 
DE MUSEU DO ETADO/MUSEU DE 
GEMAS DO ESTADO DO PARÁ apoiado 
pelo IGAMA/SEDEME.
Destaca dentre suas finalidades 
promover a educação patrimonial 
especifica sobre as gemas da 
Amazônia e as joias artesanais 
produzidas pelo Programa Polo 
Joalheiro do Pará. È garantido nas 
visitas uma bela incursão sobre as 
gemas da amazona legal e brasileira.

Manter parceria com a 
SETUR e agência de 
viagem para 
acolhimento de 
turismo de 
transatlântico

02 
temporadas 

de navios

META 
ALCANÇADA

02
Atendimentos

de temporada de 
transatlânticos em 

Belém/PA

243 turistas de 
transatlânticos 

Esta ação tem como finalidade 
possibilitar o acolhimento dos turistas 
de transatlântico em acordo com as 
agendas das operadoras de turismo 
da cidade e SETUR/PA. Trata-se de 
uma parceria com a SETUR para 
realização das atividades de visitas 
turísticas. No ano de 2015 foram 
programas 02 temporadas de 
transatlânticos no ESJL, a saber:

1- Visitação/Programação
 Data: 06/02/2015
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atendidos no ESJL.  Nome do Transatlântico : 
MAASDAM

 Procedência: USA
 Nº de visitantes: 43

2- Visitação/Programação
 Data: 08/05/2015
 Nome do Transatlântico : 

HANSEATIC
 Procedência: Alemanha
 Nº de visitantes: 200

Aumentar o número de 
visitantes anualmente.

Aumento de 
5% ao ano.

META 
ALCANÇADA

Aumento de 
5% no ano de 

2015

327.828
visitantes

Esta ação tem como finalidade 
democratizar o acesso da população 
do estado e turística ao ESJL. Trata-se 
de uma iniciativa com objetivo de 
contribuir para viabilizar a 
acessibilidade ao ESJL enquanto 
equipamento turístico de Belém. O 
crescimento do percentual de 
visitantes em 2015 foi de 5% em 
relação ao ano de 2014. O numero de 
visitantes perfez o quantitativo de 
327.828.

Realizar exposições 
para promoção dos 
produtos joias, 
artesanato e acessórios 
de moda do ESJL.

1.500 
visitantes

META 
ALCANÇADA

4.439
Visitantes

09 exposições

Itens vendidos 
2015

(55.199 
artesanato)

4.383 joias 
(Loja 

Esta ação destaca dentre suas 
finalidades a promoção com 
desenvolvimento e valorização de 
design dos produtos comercializados 
pelo ESJL. Outro objetivo consiste no 
fortalecimento de acesso ao mercado 
das empresas, artesãos estilistas, 
designers, produtores informais do 
Programa Polo Joalheiro/PA e APL de 
MODA e DESIGN- Polo Metrópole/PA. 
No ano de 2015 foram realizadas 09 
exposições cujo registro de visitantes 
correspondeu ao número de 4.439. 
Vale ressaltar que não existe a 
obrigatoriedade ao visitante em 
assinar o livro de registro. As 
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incubadora) abordagens são efetivadas de acordo 
com o cliente. As exposições dispõem 
de equipes de recepcionistas que 
promovem as incursões sobre os 
temas das mostras realizadas pelo 
ESJL em conjunto com as parcerias da 
promoção do evento. Os produtos 
expostos passam por um processo de 
seleção, avaliação técnica de 
qualidade e curadoria. Destaca-se 
como resultado central desta ação o 
volume de itens vendidos de joias e 
artesanatos que correspondem 
respectivamente ao total de 55.199 
produtos de artesanatos e 4.383 
peças de joias e acessórios de moda, 
no ano de 2015.
Para efeito de registro destacam-se 
as seguintes exposições nacionais, 
internacionais:

1-PRODUTO: JOIA
Exposição: Joias Sustentáveis da 
Amazônia.
25/02 a 01/03/2015 
(Portugal/Lisboa- Parque das 
Nações/FIL)
(IGAMA/SEDEME/SETUR)

    2-PRODUTO: ARTESANATO
Exposição: A Arte dos Mestres 
17 a 23/03/2015 – 
Belém/PA-Parque Shopping 
Belém
(IGAMA/SEDEME/PARQUE 
SHOPPING)

3- PRODUTO: JOIA
Exposição: Coleção de Joias: 
“Dias das Mães/2015”- 29/04 a 
10/05/2015
Belém/Pará- ESJL/Salão de 
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Exposição
(IGAMA/SEDEME)

4- PRODUTO: JOIA
Exposição: Coleção de joias “Dia 
dos Namorados” 
03/06 a 14/06/2015
(BELÉM/PA-ESJL)
(IGAMA/SEDEME)

5- PRODUTO: JOIA E ACESSÓRIOS 
DE MODA
Exposição: Boyrá
15 a 20/09/2015- 
Belém/PA – ESJL/Salão de 
Exposição
(IGAMA/ESTÁCIO/IESAM)

6- PRODUTO: JOIA
Exposição: Joia de Chocolate e 
Gemas vegetais
17 a 20/09/15
Belém/PA – Hangar Centro de 
Convenções e Feiras da 
Amazônia
(IGAMA/SEDEME/SEDAP)

7- PRODUTO: ARTESANATO 
RELIGIOSO
Exposição: Nazaré e Outras 
Marias
29/09 a 31/10-
Belém/PA
ESJL/ CAPELA DE SÃO JOSÈ 

8- PRODUTO: JOIAS RELIGIOSAS
Exposição: Joias de Nazaré/ 
2015
“Maria traz a luz do mundo”
01/10 a 01/11/2015
Belém/PA- ESJL- Salão de 
Exposição Casa do Artesão
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(IGAMA/SEDEME)

9- PRODUTO: ACESSÓRIO DE 
MODA
Exposição: Mulheres da Fibra
26/01 a 20/12/15
Belém/PA
ESJL-Salão de exposição

Implementar Plano de 
Marketing do Espaço 
São José Liberto e seus 
respectivos serviços e 
produtos por meio 
ações de propaganda; 
exposições; captação 
de parceiros x 
permuta; ações de 
educação patrimonial e 
visitação turística; 
relacionamento 
institucional e 
comercial; acesso ao 
mercado interno e 
externo; crescimento 
de produtividade e 
qualidade dos 
produtos posicionados 
pelo ESJL

3000
folders

01
boletim 

informativo.

01
site do ESJL.

06
totens 

plotados

 

06
criações da 

arte gráfica de 
convites 

eletrônicos via 
mala direta

06
exposições.
06 produtos 
com criação 

de arte gráfica 
e envio 

eletrônico.

02 
captações de 
parceiros e 

permuta para 
ações culturais, 
promocionais e 

METAS 
ALCANÇADAS

3.550
 folders

01
 boletim 

informativo

01 
site 

funcionando

08 
totens 

plotados

06
 criações de 

arte gráfica de 
convites 

eletrônicos 
via mala 
direta e 
convites 

impressos

09 
exposições

06
 produtos com 

Esta ação destaca dentre suas 
finalidades o fortalecimento da 
visibilidade do Espaço São José 
Liberto, seus serviços e produtos com 
a perspectiva de contribuir para 
geração de resultados como: 
 Crescimento do volume de 

itens vendidos e volume de vendas 
dos produtos, assim como o 
crescimento do volume de 
prestação de serviço na área de 
ourivesaria como encomendas e 
restaurações; crescimento de 
vendas dos produtos gemas e 
joias, artesanato e moda; 
crescimento dos relacionamentos 
institucionais e comerciais que 
oportunizem a valorização do 
ESJL/Polo Joalheiro do Pará/ 
Museu de Gemas do Estado, Casa 
do Artesão, enquanto uma 
experiência de desenvolvimento 
econômico de economia criativa, 
com reconhecimento público e 
comercial. Avalia-se que no ano de 
2015, foram alcançados todos 
esses resultados e atingidos as 
metas conforme as linhas das 
ações do Plano, a saber:
1- Ações de Propaganda:
 3.550 folders criação/produção 

e distribuição
 01 boletim informativo virtual
 01 site, blog, twitter e facebook.
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comercialização

1.000 
visitantes de 
exposições

2.500 
visitantes 

monitorados/
ESJL

3.600 
visitantes no 

Museu de 
Gemas.

01 SAC / 
Atendimento.

01 
Display para 
sugestões e 
reclamações 
de clientes 

sobre 
ESJL/Produtos

03 
posicionamen

tos dos 
produtos 

(joias / moda/ 
artesanato em 

eventos 
comerciais e 
de economia 

criativa).

12 

criação de 
arte gráfica 

totem

11 captações 
de parceiros 

com permutas 
para ações 
culturais

4.439 
visitantes de 
exposições

1.675 
visitantes 

monitorados/
visitas 

técnicas ESJL

6.032
visitantes do 

Museu de 
Gemas do 

SIM/IGAMA

01 display 
para 

sugestões e 
reclamações 
de clientes 

sobre o 
ESJL/produtos

08 
posicionamento 
dos produtos 
(joias moda) 
em eventos 
comerciais e 
de economia 

criativa

 06 criações- totens 
 06 criações - convites
 08 plotagens-totens 
 04 publicações em revistas, 

artigos matérias sobre ESJL
 06 criações de convites 

eletrônicos e impressos
 500 convites impressos

2- Ações de 
exposições/PROMOÇÃO

 09 exposições que promoveram 
os 03 setores criativos 
atendidos pelo Programa Polo 
Joalheiro/PA e APL de Moda e 
Design- Polo Metrópole/PA, a 
saber: Gemas e Joias, 
artesanato/manuali-dades e 
moda.

 Foi realizada 01 exposição 
internacional

 08 posicionamentos de 
produtos em eventos locais que 
beneficiaram:

 752 produtores de artesanato
 89 empreendedores individuais 

de gemas e joias
 42 designers
 143 ourives
 58 microempresários, 

empreendedores individuais 
formais e informais de moda 
totalizando o numero de 1.084 
empreendedores criativos 
atendidos.

3- Ações de captação de 
parceiros/permuta

Esta ação do Plano contempla as 
ações das áreas culturais e 
comerciais do ESJL. A execução 
desta ação tem o caráter 
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supervisões 
nas Lojas UC 

do ESJL. 12 
supervisões 
nas lojas UC 

do ESJL

econômico considerando que 
não há desembolso financeiro 
entre as partes cada operador 
da parceria/permuta executa 
seu próprio recurso financeiro 
com vista a realizar as 
atividades programadas nas 
áreas de publicidade, culturais, 
turísticas e comerciais. No ano 
de 2015 foram firmadas 03 
permutas e 13 parcerias com as 
instituições e entidades, a 
saber, respectivamente: 1- 
Parcerias culturais: Instituto 
Ocara, Fundação Carlos Gomes, 
UEPA/NAC, Ciadarte, EMUFPA. 
2- Parcerias comerciais e 
turísticas: SEDAP, Parque 
Shopping Belém, Setur, 
Costamazônia, Estácio FAP/PA, 
Estácio IESAM/PA, FIEPA, WR 
Feiras e Congressos (SP) e 
BELEMTUR. 3- Permutas: TV 
Liberal, SEBRAE e SETUR/FIL

4- Ações de Comunicação Virtual: 
Foi assegurado o 
funcionamento do site 
institucional, blog, twiter, 
facebook, com geração de 
materiais escritas, vídeos e 
informações institucionais e das 
empresas e seus respectivos 
empreendedores.

Implementar Plano de 
Comunicação do 
Espaço São José 
Liberto e seus 
respectivos serviços e 
produtos por meio de 
produção matérias 
para serem divulgadas 

500 matérias 
ao ano

META 
ALCANÇADA

742
Publicações e 
veiculações

Plano 

Esta ação tem como finalidade o foco 
central dar visibilidade ao ESJL e 
Programa Polo Joalheiro/APL de 
Moda e Design-Polo Metrópole-PA, 
bem como ampliar a visitação ao 
Espaço e contribuir para o 
crescimento das vendas dos 
produtos. Desenvolve atividades  



52

na imprensa em geral 
(rádio, TV, internet, 
impressos) e 
funcionamento 
assessoria de 
comunicação.

Implementado institucionais locais e nacionais junto 
as instituições/entidade que atuam 
na rede de complementariedade de 
competências do ESJL.
As atividades são desenvolvidas por 
meio de matérias e notas em rádio, 
TV, jornais e mídias sociais, registro 
fotográfico e revistas.

Realizar a manutenção 
e atualização das 
mídias sociais: site, 
blog, facebook, twitter.

01 site

01 blog

01 facebook

01 twitter

META 
ALCANÇADA

04 produtos 
funcionando

Esta ação é assegurada nos campos 
técnicos eletrônicos e no 
desenvolvimento dos conteúdos e 
imagens. A ação alimenta a rede de 
parceiros garantindo o dinamismo 
necessário das redes sociais. Atua 
para promoção das ações: culturais, 
turísticas, economia criativa, 
mineração, patrimônio histórico 
gemas e joias, artesanato e moda 
setores produtivos e nas respectivas 
cadeias produtivas atendidas pelo 
Polo Joalheiro e APL de Moda e 
Design. Tendo como foco o ESJL.

Assegurar o 
funcionamento do SAC 
– ESJL

01 SAC 
virtual 

funcionando.

META 
ALCANÇADA

01 SAC virtual 
em 

funcionamento

Esta ação tem como foco a satisfação 
do cliente que utiliza a rede de 
serviços que o ESJL oferece a 
sociedade local e aos turistas. No ano 
de 2015, foram recebidos 18 
atendimentos via internet/mídias 
sociais.

Realizar eventos 
culturais no Coliseu das 
Artes e Capela por 
meio de apresentações 
de grupos folclóricos, 
musicais, arte circense 
(mágica) dança e 
teatro infantil.

05 
apresentações 

ao ano.

01 bailinho 
de carnaval.

META 
ALCANÇADA

30 
apresentações 

no ano

01 bailinho de 

Esta ação destaca dentre suas 
finalidades a promoção do ESJL 
enquanto equipamento turístico, 
cultural e comercial que divulga as 
produções da economia criativa e 
linguagens artísticas que tem relação 
com o funcionamento do ESJL. O 
espaço dispõe de um anfiteatro onde 
são realizadas as atividades culturais 
que incentivem a formação de 
plateias, divulgação de manifestações 
culturais locais e as produções 
acadêmicas da escola de Música da 
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Carnaval p/ 1º 
Infância 

Universidade Federal do Pará nas 
formações de artistas paraenses, 
além dos músicos dos municípios do 
Pará. A ação contribui para o 
crescimento da visita turística e 
possibilita o entretenimento e lazer 
da população do entorno do ESJL e da 
cidade. No ano de 2015, formam 
realizados 30 eventos culturais e 01 
bailinho de carnaval realizado no dia 
08/02/2015, destinado a crianças na 
faixa etária da primeira infância 
acompanhadas de seus familiares. 
Foram executadas músicas e 
marchinhas tradicionais de carnaval. 
As programações culturais contaram 
com apresentações do grupo 
folclórico, mágicos, dança, música e 
teatro. Esta ação também é resultado 
das parcerias firmadas com um grupo 
de instituições públicas e privadas 
com OS-IGAMA e a SEDEME, tais 
como: UFPA – Núcleo de Arte e 
Cultura, UFPA- Escola de Música, 
Escola de Dança Clara Pinto, Instituto 
OCARA, Fundação Carlos Gomes, que 
realiza uma parte da programação do 
Festival Música das Américas, no ESJL.
É importante ressaltar que as 
despesas de som, luz e ECAD são de 
responsabilidade financeira dos 
parceiros. As apresentações dos 
grupos folclóricos e do bailinho de 
carnaval são executadas com os 
recursos do Contrato de Gestão 
IGAMA/SEDEME, que corresponde a 
um valor onde a relação 
custo/beneficio é adequada ao 
exercício financeiro. Para efeito da 
identificação da programação anual 
executada apresentamos nos anexos 
deste relatório a programação de 
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2015 acima referidas:
Realizada a execução das 

manifestações culturais do Estado 
do Pará e da tradição do carnaval;

Ampliada a viabilidade do ESJL.
Realizar festival junino 
com apresentações de 
grupo de quadrilhas 
juninas.

01 festival.

04 
apresentações 

ao ano.

META 
ALCANÇDA

01 festival 
realizado

04 
apresentações 

de grupos 
juninos

Esta ação tem como finalidade 
possibilitar a promoção das 
tradicionais “Festas Juninas”, 
manifestação cultural do estado do 
Pará que ocorre no mês de junho. A 
programação realizada contempla na 
sua execução os grupos juninos 
situados no distrito onde está 
localizado o ESJL com vistas a 
valorizar a produção artística cultural 
dos bairros de Belém. Outro aspecto 
a ressaltar diz respeito ao 
compartilhamento das categorias dos 
grupos juninos que se apresentam no 
festival os mesmos contemplam os 
grupos juninos de crianças e 
adolescentes e as quadrilhas 
formadas por adultos.
A ação atende as demandas 
turísticas, a programação é divulgada 
entre os guias e operadoras 
possibilitando a socialização entre os 
visitantes da cidade neste período. 
No ano de 2015 foram apresentados 
os seguintes grupos: ENCANTOS DA 
TERRA, ROCEIROS DA TERRA FIRME, 
AMOR CAIPIRA DA CREMAÇÃO E 
SANTA LUZIA. O festival ocorreu nos 
dias 21 e 28/06/2015, com a 
participação de 700 pessoas.

Garantir o 
funcionamento do 
projeto técnico de 
iluminação expográfica 
do ESJL e Museu de 
Gemas.

07 Espaços 
mantidos ao 

ano.

META 
ALCANÇADA

Esta ação tem como finalidade a 
manutenção do projeto técnico  
expográfico de iluminação dos 
espaços culturais e comerciais que 
integram o prédio do ESJL, a saber: 
Museu de Gemas do Estado, Jardim 
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08 espaços 
mantidos

da Liberdade, Memorial do Presídio, 
capela São José, Casa do Artesão, 
Anfiteatro, Coliseu das Artes, 
Instalação Rio Vertical e Fachada 
Frontal. A manutenção consiste na 
preservação do projeto  ocorrida no 
patrimônio histórico ESJL, com o 
objetivo de demonstrar ao público 
visitante os significados de cada 
espaço que compõe o território 
criativo SJL. O projeto técnico de 
iluminação expográfica contribui para 
demonstrações sobre os projetos 
desenvolvidos prelo Programa Polo 
Joalheiro/PA e ESJL. Além da 
manutenção dos campos artísticos, 
minerais e do artesanato é 
assegurada a manutenção de 02 duas 
áreas administrativas, lojas, escola de 
ourivesaria e espaço gourmet.

Realizar manutenção 
de pintura interna do 

prédio ESJL

Área interna. META 
ALCANÇADA

828,80m²
executado

A ação tem como finalidade a 
preservação física do patrimônio 
histórico prédio ESJL, possibilitando 
aos visitantes e aos produtos e 
acervos expostos um lugar adequado 
ao seu funcionamento. Esta natureza 
de preservação contribui para o 
acolhimento agradável dos visitantes, 
demonstrando-lhe a valorização e 
importância do ESJL e do Projeto Polo 
Joalheiro do Pará que além de ser um 
equipamento turístico, cultural e 
patrimônio histórico é um território 
de economia criativa que gera 
emprego, ocupação e renda ao grupo 
de empresas e empreendedores dos 
setores produtivos criativos de: 
gemas e joias, artesanato e moda.

Assegurar pagamento Funcionamento META Trata-se de uma ação da área meio 
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das tarifas públicas 
(energia, telefone, 
água) do ESJL para 
funcionamento e 
atendimento do 
público.

 do ESJL no 
período de 12 

meses/ano

ALCANÇADA

Funcionamento 
do ESJL no 

período de 12 
meses 

executado

de fundamental importância para o 
funcionamento do ESJL. Registra-se 
que os 03 tipos de tarifas foram 
quitadas no exercício de 2015, o que 
gerou como principal resultado a 
execução do calendário de 
funcionamento do ESJL.

Promover a aquisição 
de materiais de 
consumo para 
funcionamento 
administrativo, 
comercial e atividades 
de capacitação 
profissional.

Quantidade 
dos materiais 
adquiridos.

MATA 
ALCANÇADA

1.743
Demandas 

administrativas

3.441
Demandas da 
área comercial

633 demandas 
área de 

capacitação

Esta ação tem como principal 
finalidade prover o funcionamento 
das atividades meio e finalísticas do 
ESJL, do Programa Polo Joalheiro do 
Pará e do Arranjo Produtivo Local-APL 
de moda e design. As demandas são 
geradas por eixo/ação/atividade 
propostas no Plano Anual de 
Trabalho. Os montantes financeiros e 
orçamentários executados estão 
discriminados no item aplicação de 
recursos tesouro e recursos próprios.

Assegurar pagamento 
de pessoal (salários) e 
despesas de encargos e 
feriais.

Pagamento 
de folha 12 

meses e 

13º salário e 
feriais

META 
ALCANÇADA 

12 folhas 
executadas

01 folha de
13º executada

FÉRIAS 2015 
executadas

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/PA e APL de Moda e Design- 
Polo Metrópole-PA. Com os 
contingenciamentos executados no 
ano fiscal de 2015 foram executados 
demissões com vistas ao 
equacionamento ao valor do 
crescimento do salário mínimo, 
considerando que o reajuste do 
contrato ocorreu somente em 
outubro de 2015, após 03 anos sem 
reajustes. Com o crescimento do 
salário mínimo base dos salários 
executados e a inviabilidade do 
reajuste do contrato, identificamos 
um desiquilíbrio econômico 
financeiro no contrato, o que 
promoveu adequações a aplicações 
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de recursos previstos no PAT, bem 
como impactos na execução do PAT 
na sua integridade. Apesar de todas 
as adversidades foram assegurados o 
cumprimento legal desta ação.

Garantir manutenção 
de contratos de 
prestação de serviços 
de terceiros e de 
pessoa jurídica.

Realizar 
pagamentos 
de contratos

META 
ALCANÇADA

Pagamentos 
efetivados

101 Contratos 
executados 

em 2015

Esta iniciativa tem como finalidade 
assegurar  contratação da prestação 
de serviços necessários a 
implementação 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.

Realizar eventos de 
geração de receita 
própria de natureza 
empresarial, 
institucional e social 
por meio de Contrato 
de Permissão de Uso 
dos espaços do SJL.

05 eventos 
ano.

META 
ALANÇADA

24 eventos 
realizados

A ação destaca dentre suas 
finalidades o fomento a arrecadação 
própria por meio da geração de 
recursos próprios financeiros e 
econômicos com vistas a contribuir 
para a sustentabilidade financeira do 
funcionamento do espaço São José 
Liberto e do programa Polo Joalheiro 
do Pará. Para desenvolvimento desta 
ação são desenvolvidas atividades 
que consistem nos seguintes passos:
 Solicitação por escrito da 

palestrante promotora do 
evento;

 Abertura de processo/origem;
 Agendamento (estudo de pauta e 

da natureza do evento);
 Planejamento do evento;
 Assinatura do Termo de 

Permissão de Uso;
 Pagamento via conta bancária 

IGAMA;
 Emissão de nota fiscal e recibo;
 Realização do evento;
 Prestação de contas junto a 



58

mantenedora e demais órgãos de 
fiscalização;

 Aplicação dos recursos nas ações 
do PAT/exercício fiscal;

Realizar eventos de 
parceria econômica e 
de permuta para 
fortalecimento da 
relação com a 
comunidade do 
entorno.

03 eventos 
ano.

META 
ALCANÇADA

13 
Eventos 

realizados

Esta ação tem como finalidade 
garantir o funcionamento das 
relações institucionais com a 
comunidade do entorno do ESJL, 
principalmente as organizações que 
historicamente mantiveram 
relacionamento com o prédio quando 
o mesmo funcionava como presídio. 
Dentre as comunidades destacam-se 
os grupos católicos e as paróquias de 
Nossa Senhora da Conceição e Igreja 
Catedral de Belém.
São preservadas as relações com os 
moradores do entorno, bem como 
outras instituições privadas e públicas 
em destaque o Centro Integrado de 
Operações de Polícia Militar do 
Estado-CIOP/PA. Com os parceiros 
permanentes são realizadas agendas 
e assegurado o desenvolvimento de 
atividades de integração e natureza 
bilaterais.
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2-RECURSOS APLICADOS-2015
RELATORIO DE GESTÃO - RECURSOS APLICADOS - 2015

2.1- Quadro de Fontes, Aplicação e Valores dos Recursos Captados no período.

Nº FONTE VALOR (R$ 1,00)

1 Repasse do Estado  R$         3.041.649,06 

2 Receita Própria (ALUGUEIS E EVENTOS)  R$            323.802,89 

3 Receita Própria de Consignação Bruta de joias, gemas e artesanato*  R$         2.004.594,04 

4 Saldo do ano anterior  R$               15.874,15 
TOTAL  R$         5.385.920,14 

Fonte: Núcleo de Planejamento Administração e Finanças - NPAF

* Este valor corresponde ao total de vendas realizadas no ano/2015, 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

2.2-Detalhamento da Receita Própria (Termo de permissionato/eventos)

Nº FONTE VALOR (R$ 1,00)
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1 Termo de uso do Espaço (permissionato/alugueis) R$           194.354,89 

2 Eventos/Arrendamento R$           129.448,00 
TOTAL R$           323.802,89 

Fonte: Núcleo de Planejamento Administração e Finanças - NPAF

2.3-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$        1.630.674,94 

2 Lucro líquido pertencente ao IGAMA R$           373.919,10 
RECEITA BRUTA DE CONSIGNAÇÃO R$       2.004.594,04 

Fonte: Núcleo de Promoção e Comercialização - NPC

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

EIXOS DE 
ATUAÇÃO AÇÕES

VALOR/FONTE DE RECURSO

Captação de 
Recursos/ Recursos 

Próprios (R$)

Tesouro do
 Estado (R$)

EIXO I: 
Capacitação, 
Gestão e 
Fomento a 
Inovação e 
sustentabilidade.

1. Capacitar profissionais dos segmentos das cadeias produtivas de gemas 
e joias, moda e artesanato.

R$     37.922,80 R$  21.062,45 

2. Realizar cursos, seminários, palestras, encontros setoriais destinados 
aos setores criativos gemas e joias, moda e artesanato. 
3. Realizar Workshop de geração de produtos.
4. Manter cooperações técnicas, articulações institucionais e parcerias, 
visando o desenvolvimento de ações de qualificação profissional, fomento 
e o desenvolvimento e gestão de design com a inclusão de estudantes do 
curso no Programa Polo Joalheiro.

5. Assegurar a prestação de serviços de consultorias técnicas as empresas 
e empreendedores de joias e acessórios de moda visando à produção mais 
limpa e ambientalmente sustentável (processo e produto).
6. Apoiar as iniciativas de produção de joias, gemas vegetais e assessórios 
de moda com utilização de aproveitamento de subprodutos e resíduos.
7. Realizar a curadoria e avaliação técnica de produtos joias, artesanato e 
acessórios de moda de acordo com o manual de especificações técnicas de 
qualidade de produtos dos setores criativos.
8. Realizar avaliação gemológica de gemas coloridas e diamantes.
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9. Apoiar o lançamento de coleção de joias, gemas e acessórios de moda 
inéditos, por meio de edital para promoção comercial de acordo com os 
eixos, norteadores do programa Polo Joalheiro – Pará. 
10. Realizar visitas técnicas às unidades produtivas de artesanato, joias e 
acessórios de moda do Polo Joalheiro – PA.
11. Possibilitar a prestação de serviços de encomendas de joias e restauro 
na ilha de ourivesaria em regime de permissão de uso para geração de 
recursos próprios do IGAMA/ESJL.
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EIXOS DE
 ATUAÇÃO AÇÕES

VALOR/FONTE DE RECURSO
Captação de 

Recursos/ Recursos 
Próprios (R$)

Tesouro do 
Estado (R$)

EIXO II 
Comercialização e 
Promoção de 
Gemas e Joias.

1.Assegurar a participação do ESJL em feiras internacionais no Brasil e 
exterior para promoção e geração de negócios de joias, artesanato e 
acessórios de moda.

2.Prestar apoio econômico ao funcionamento de PDV’S gerenciadas por 
grupos de consórcio e/ou outras modalidades de coletivos de 
empreendedores criativos de joias, acessórios de moda e artesanato.

3. Realizar a comercialização de artesanato oriundo dos municípios 
paraenses.

4.Realizar a comercialização de joias, gemas, artesanato e acessórios de 
moda na Loja UNA, Casa do Artesão, Espaço Moda ESJL no Espaço São 
José Liberto.

5.Efetivar o pagamento dos produtores participantes do Programa Polo 
Joalheiro dos setores joias e gemas, artesanato, acessórios de moda 
referentes as vendas realizadas pela OS – IGAMA na Loja Incubadora, 
espaço moda ESJL, Casa do Artesão, feiras setoriais e outros eventos 
comerciais locais e nacionais.

6.Possibilitar o funcionamento de unidades comerciais (UC) para 
comercialização de gemas e joias produzidas por empreendedores 
individuais e microempresas do Programa Polo Joalheiro, por meio de 
Termo de Permissão de Uso no ESJL.

7. Possibilitar o funcionamento de UC - especializada em joias antigas 
com comercialização por meio de Termo de Permissão de Uso no ESJL.

8. Garantir a participação do ESJL em eventos comerciais setoriais, de 
economia criativa, feiras nacionais para comercialização e geração de 
negócios de joias, artesanato e acessórios de moda.

9.Realizar ações de incentivo para formalização dos empreendedores 
das cadeias produtivas dos setores de gemas e joias, moda, artesanato 
atendida pelo Programa Polo Joalheiro/PA e o APL de Moda e Design-
Polo Metrópole/PA.

10. Realizar a inclusão sócio produtiva de novos criadores, 
empreendedores individuais, artesãos, designers e microempresários 
no Programa Polo Joalheiro/PA e no APL de Moda e Design-Polo 
Metrópole.

11. Realizar desfiles de coleções e produtos de moda e joias 
produzidas pelos empreendedores e microempresários atendidos pelo 
ESJL/Polo Joalheiro – PA e APL de Moda e Design-Polo Metrópole/PA.

12.  Realizar exposições de coleções de joias, acessórios de moda, 
design e artesanato.

13.  Realizar a Exposição de Joias de Nazaré em parceria com a 
SECULT e SETUR.

14.  Realizar a Mostra Expojoia e Moda – Amazônia Design (coleção 
2015/2016)

15. Criar e produzir catálogo de lançamento da Coleção Expojoia e 
Moda – Amazônia Design (2015 – 2016).

16.  Realizar parceria com a SETUR para execução de atividades de 
promoção comercial e turísticas do ESJL e seus produtos

R$  1.597.943,28 R$     34.992,86 
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EIXOS DE 
ATUAÇÃO AÇÕES

VALOR/FONTE DE RECURSO
Captação de 

Recursos/ Recursos 
Próprios (R$)

Tesouro do 
Estado (R$)

EIXO III: 
Promoção e 
manutenção do 
espaço 
Cultural, 
Comercial e 
Turístico - SÃO 
JOSÉ LIBERTO.

1. Promover visitas monitoradas para atendimentos de instituições de 
ensino, pesquisa e técnicas setoriais visando educação patrimonial 
sobre o ESJL.

2. Realizar o atendimento de visitantes no Museu de Gemas do 
Estado/ESJL.

3. Manter parceria com a SETUR e agência de viagem para acolhimento de 
turismo de transatlântico

4. Aumentar o número de visitantes anualmente.
5. Realizar exposições para promoção dos produtos joias, artesanato e 

acessórios de moda do ESJL.
6. Implementar Plano de Marketing do Espaço São José Liberto e seu 

respectivos serviços e produtos por meio ações de propaganda; 
exposições; captação de parceiros x permuta; ações de educação 
patrimonial e visitação turística; relacionamento institucional e 
comercial; acesso ao mercado interno e externo; crescimento de 
produtividade e qualidade dos produtos posicionados pelo ESJL.

7.  Implementar Plano de Comunicação do Espaço São José Liberto e seus 
respectivos serviços e produtos por meio de produção matérias para 
serem divulgadas na imprensa em geral (rádio, TV, internet, impressos) 
e funcionamento assessoria de comunicação.

8.  Realizar a manutenção e atualização das mídias sociais: site, blog, 
facebook, twitter.

9. Realizar cobertura de eventos culturais, turísticos, agendas do ESJL e 
assessorar a imprensa nos eventos.

10. Assegurar o funcionamento do SAC – ESJL
11.  Realizar eventos culturais no Coliseu das Artes e Capela por meio 

de apresentações de grupos folclóricos, musicais, arte circense (mágica) 
dança e teatro infantil.

12. Realizar festival junino com apresentações de grupo de 
quadrilhas juninas

13. Garantir o funcionamento do projeto técnico de iluminação 
expográfica do ESJL e Museu de Gemas

14. Realizar manutenção de pintura interna do prédio ESJL
15. Assegurar pagamento das tarifas públicas (energia, telefone, 

água) do ESJL para funcionamento e atendimento do público.
16. Promover a aquisição de materiais de consumo para 

funcionamento administrativo, comercial e atividades de capacitação 
profissional.

17. Assegurar pagamento de pessoal (salários) e despesas de 
encargos e férias.

18. Garantir manutenção de contratos de prestação de serviços de 
terceiros e de pessoa jurídica.

R$    534.554,51 R$  3.002,409,15 

19. Realizar eventos de geração de receita própria de natureza empresarial, 
institucional e social por meio de Contrato de Permissão de Uso dos 
espaços do SJL.
20. Realizar eventos de parceria econômica e de permuta para 
fortalecimento da relação com a comunidade do entorno.

SUB -TOTAL (EI, EII, EIII) R$ 2.170.420,59  R$ 3.058.464,46 

TOTAL GERAL R$      5.228.885,05
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3-CONSIDERAÇÕES FINAIS/SUPERAÇÕES
3.1 Avanços Alcançados

A manutenção do Contrato de Gestão nº 001/2012 – Exercício fiscal 2015 que tem como 
objeto o Espaço São José Liberto é uma estratégia para o desenvolvimento econômico local, 
bem como garante o funcionamento e preservação de um equipamento publico multisetorial 
reconhecido como território criativo da cultura amazônica paraense. No exercício de 2015 
contribuiu para a consolidação de um ambiente favorável ao desenvolvimento da economia 
criativa do estado do Pará promovendo à inclusão sócio produtiva de pequenos 
empreendedores / MEI, a sustentabilidade econômica e ambiental, inovação econômica e a 
valorização da diversidade cultural amazônica por meio da integração das cadeias produtivas 
de artesanato, joias, moda e design.

A partir desses princípios balizadores para o desenvolvimento dessa economia foram 
implementadas ações que beneficiaram as categorias culturais como: patrimônio histórico, 
expressões culturais, criações culturais e funcionais atendendo diretamente os setores 
criativos como: artesanato, moda, joias e design e indiretamente a cultura indígena, o 
funcionamento do Museu de Gemas do Estado do Pará, cultura alimentar amazônica. 

Por meio de políticas públicas articuladas entre o turismo, economia, cultura, educação, 
geração de trabalho e renda foi promovida a inclusão social produtiva de 752 produtores de 
artesanato 89 empreendedores individuais e micro empresários de gemas e joias 42 designers, 
143 ourives, 58 microempresários, empreendedores individuais formais e informais de moda 
totalizando o número de 1.084 empreendedores criativos atendidos. 

A manutenção do Espaço São José Liberto e funcionamento do Programa Polo Joalheiro/Pá 
tem potencializado o funcionamento de um ambiente fértil ao desenvolvimento sustentável 
de uma economia calcada a partir de expressões culturais e bens simbólicos, bem como de um 
arranjo técnico - sócio- político que inclui ações de acesso a mercado, capacitação profissional, 
fomento a inovação incremental e radical, promoção do empreendedorismo criativo, 
governança e cooperação intersetorial.

Sobre os avanços decorrentes do desenvolvimento dessa política setorial ressaltamos:

1 - Destaca-se no ano de 2015 os investimentos a valorização a cultura exportadora 
empresarial com apoio a cadeia produtiva de gemas e joias que resultou na parceria entre o 
Governo do Estado, SEDEME, IGAMA e o Governo da Martinica para funcionamento da 
promoção comercial de gemas e joias no eixo Amazônia/Pará - Caribe / Martinica, com 
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previsões para realização de exposições comerciais, missões e comércio exterior, para o ano 
de 2016;

2 - Outra iniciativa para promoção comercial efetivou-se no setor de artesanato com a 
efetivação de contratos para compras governamentais e abertura de novos pontos de 
comercialização em outros espaços turísticos da cidade o que permitiu o funcionamento de 
uma PDV – Ponto de Venda – Temporária no Aeroporto Internacional de Belém em parceria 
IGAMA/SEDEME/Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE no 
período de outubro/2015 a janeiro/2016 beneficiando 300 produtores de artesanato de 43 
municípios do Estado do Pará.

3 - Foram implementadas ações para instalação do Núcleo de Produção de Gemas e Joias do 
Polo Joalheiro/PA em Abaetetuba/PA contemplando a região do Baixo Tocantins no Programa 
que resultou em 2015 na inclusão de 18 novas unidades produtivas de joias artesanais no 
Programa Polo Joalheiro/PA;

Neste sentido foi realizado o Ciclo de Palestras: Novos Empreendedores de Setor de Gemas e 
Joias na Região do Baixo Tocantins – Abaetetuba/PA

Esta iniciativa contou com apoio da Prefeitura Municipal de Abaetetuba/PA Associação 
Comercial de Abaetetuba, SEDEME – Governo do Estado, SEBRAE/PA e as empresas de joias; J. 
R. Joias e Amazonita Joias.

- No tocante ao desenvolvimento da gestão do design pelas empresas de joias visando o 
fortalecimento da cultura inovadora de geração de produtos foram produzidas 06 coleções de 
joias inéditas, a saber: 

01 – Coleção de Joias “Encantos de Cidade” (38) joias

02- Coleção Joias de Nazaré – 2015 - (131) joias

03- Coleção de Joias Dia das Mães 2015 (64) joias

04- Coleção de Joias Dia dos Namorados 20-15 (104) joias

05- Coleção de Joias Belém 400 anos “Passeio por Belém, 400 anos” (36) joias

06- Coleção de Joias Sinestesia da Floresta (64) joias.

Na área da Moda foi criada e produzida a Coleção de Acessórios de Moda (2015/2016) “Belém 
uma poesia do Imaginário” – 94 (peças). As joias da Coleção Sinestesia da Floresta tem como 
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foco a sustentabilidade que se efetiva por meio da produção de joias que foram ornamentadas 
com gemas vegetais produzidas com aproveitamento de subprodutos e resíduos naturais de 
frutas, gastronomia e botânica tais como: jambu, açaí, pupunha, pimenta, pau Brasil, 
chocolate, muirapiranga, casca de arvore do pau amarelo, folhas da mandioca, urucum, 
tapioca, casca do fruto do piquiá.

Esta sinergia entre as áreas estratégicas de capacitação profissional, comercialização e 
promoção, gestão do espaço São José Liberto com promoção em marketing e comunicação 
fortaleceu a experiência do Programa Polo Joalheiro e do APL de Moda e Design da Indústria 
da Confecção – Polo Metrópole/PA.

Com atuações técnicas desde a inspiração dos produtos/intervenções nos processo de 
produção e mercado foi possibilitado o crescimento do consumo dos produtos gerados pelas 
empresas e empreendedores criativos do Polo Joalheiro/Pá o que totalizou o volume de 
vendas de todo o Espaço em R$- 4.241.690,44 integrando os valores das vendas das lojas 
gerenciadas pela OS - IGAMA e as 13 empresas que comercializam em lojas no ESJL 
cadastradas no Programa.

Outro destaque é o reconhecimento do trabalho realizado nacionalmente e 
internacionalmente com as premiações ocorridas em 2015 de designers do programa como 
Barbara Müller na Itália e a estudante de designer do grupo de Novos Criadores Thaisa Daria 
Rocha Farias no concurso AUDITIONS promovido pela ANGLOGOLD ASHANTI/Brasil

O ESJL e Programa Polo Joalheiro em 2015, desenvolveram ações importantes com vistas a 
consolidação de um novo setor produtivo o setor da moda com a instalação do APL de Moda e 
Design – Polo Metrópole/Pá que atendeu 58 empreendedores formais e informais

3.2.  Desafios do amanhã/futuro:

O modelo de gestão adotado para o funcionamento do contrato em pauta consiste na 
complementariedade orçamentária financeira entre o público e o privado mediado pelo Plano 
Anual de Trabalho que apresenta o valor orçamentário – financeiro que caberá a organização 
social gerar para a execução do exercício, bem como o órgão mantenedor. Nessa perspectiva o 
IGAMA tem atingido historicamente o cumprimento desta obrigatoriedade, fortalecendo à 
formação do vinculo de cooperação orçamentaria – financeira  entre as partes agentes do 
contrato.

Quanto ao órgão estatal mantenedor cabe-lhes as mesmas responsabilidades em pauta. Vale 
ressaltar, no entanto que nos anos de 2012, 2013, 2014 e 1º semestre 2015 não foram 
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viabilizadas os reajustes anuais dos valores orçamentários financeiros conforme previsto no 
contrato.

As consequências decorrentes de tal descumprimento geraram como principais situações – 
problemas as seguintes questões e superações:

Falta de reajuste de recursos financeiros para quitação das despesas fixas previstas no Plano 
de Trabalho do Contrato de Gestão nº 01/2012 e seus Termos Aditivos o que gerou atrasos na 
execução financeira e revisão de metas do PAT

Falta de reajuste de recursos financeiros para garantir o reajuste de salário mínimo que 
implicaram no crescimento das despesas com folha de pessoal e seus encargos (INSS, PIS, 
FGTS, IRRF) posto que o crescimento dos reajustes do salário mínimo no período de 2012 a 
2015 correspondem a 38,75%.

A superação dessa situação tem se efetivado com recursos próprios gerados pelo IGAMA

Desequilíbrio orçamentário – financeiro para as quitações das retenções de PJ e PF  
decorrentes das prestadoras de serviços o que nos fez adotar como medida a realização de um 
Acordo entre o IGAMA e a Receita Federal para quitação das retenções. O mesmo se 
processou com a PMB, no que se refere ao ISS. As quitações estão em dia, os cronogramas de 
pagamentos estão se efetivando.

Dificuldade para honrar as quitações das tarifas públicas embora todas estejam em dia. A 
tarifa de energia elétrica neste período cresceu 23,40%. Todas as tarifas foram pagas em 2015.
O Instituto de Gemas e Joias da Amazônia – IGAMA, no exercício do cumprimento de suas 
obrigações contratuais e institucionais no período de 2012 a 2015 adotou estratégias e 
esforços visando dinamizar o funcionamento do Programa Polo Joalheiro do Pará e do ESJL, 
assegurando-lhe manutenção adequada ao seu complexo projeto arquitetônico.

Vale ressaltar que, dentre as medidas preventivas e estratégicas viabilizadas para gerar a 
aplicação de recursos financeiros, nas ações de arrecadação própria foram efetivadas:

 Realização de demissão de funcionários, visando redução das despesas com pessoal – 
ação efetivada com recursos próprios em 2015 no valor de R$71.743,01 com 
continuidade prevista em 2016;

 Revisão elétrica do prédio e troca de lâmpada para LED;
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 Realização de eventos para arrecadação própria a partir da permissão de uso, previsto 
no contrato de gestão;

 Contingenciamento de despesas com cortes de contratos e despesas de prestações de 
serviços terceirizados, incluindo os cortes de despesas de celulares institucionais;

 Ampliação do volume de venda de 5% no comparativo do ano de 2015 ao ano de 2014 
para crescimento de arrecadação própria;

 Formalização e ampliação da rede de parceiros;

 Execução de todas as metas previstas no Plano de Trabalho 2012/2013/2014 e 2015.

Outras medidas foram aplicadas a partir de janeiro/2016 com a perspectiva de não precarizar 
os serviços e a qualidade do nosso trabalho prestado a população de Belém. 

Registra-se desta forma que é de suma importância, a retomada do equilíbrio-econômico no 
contrato de gestão nº 001/2012 – e futuro 4º Termo Aditivo com vistas a equilibrar o 
funcionamento e a gestão orçamentaria – financeira do contrato o que oportunizará 
crescimento de metas e a preservação da qualidade das ações desenvolvidas e planejadas pelo 
futuro PAT – Plano Anual de Trabalho.

O cumprimento dos objetivos/ações e necessidades de revisão no processo do ano de 2015 
ocasionada pelo desequilíbrio econômico estão registrados neste Relatório de Gestão 
necessitam de ordenamento.

Os esforços institucionais foram executados brotando resultados que transformaram a vida 
dos empreendedores que participam deste Programa fortalecendo os setores produtivos de 
gemas e joias, artesanato, moda e a economia criativa de Estado do Pará.


