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Ministério do Turismo  

Brasília-DF, Julho de 2019 

 

 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 
 

APRESENTAÇÃO  

 

Lançado em 29 de abril de 2004, o Programa de Regionalização do Turismo (PRT) 

é uma política pública de âmbito territorial e estratégica para a consecução da Política 

Nacional de Turismo. Como tal, centrou-se no propósito de que sua execução 

descentralizada e regionalizada, com foco no planejamento coordenado e 

participativo, repercutiria positivamente nos resultados socioeconômicos do 

território nacional.  

Construído a partir de oficinas participativas o PRT estabelece diretrizes políticas e 

operacionais para orientar a sua implementação, tendo como objetivo a estruturação, 

a qualificação e a diversificação da oferta turística brasileira. 

Para tanto, uma Rede Nacional de Regionalização foi construída para estabelecer 

relacionamentos entre os seus participantes e promover a convergência das ações 

necessárias ao desenvolvimento das regiões turísticas.  

Instituído pela Portaria MTur n.º 105, de 16 de maio de 2013 e suas alterações, o PRT 

apresenta suas diretrizes como um eixo norteador, e tem como propósito a interação 

com as ações dos demais programas e setores que participam da gestão 

descentralizada do turismo, tendo como premissas a abordagem territorial, a 

integração e participação social, inclusão, descentralização, sustentabilidade, 

inovação e a competitividade. 

As atividades realizadas demonstram o papel articulador e de apoio do Ministério do 

Turismo, por meio do Programa PRT, aos estados, municípios e suas regiões 

turísticas, bem como as diversas áreas do MTur envolvidas com o desenvolvimento 

do Turismo. 

Desta forma, com vistas a gestão e acompanhamento do PRT, a Coordenação-Geral 

de Mapeamento e Gestão Territorial do Turismo – CGMT/DEOTur/SNETur/MTur, 

dentre suas competências vêm propondo a realização de encontros ao longo dos anos 

para articular e promover a integração e a ampliação de conhecimento entre os 

estados, municípios e regiões turísticas do País. 

Dentre suas competências a CGMT tema a responsabilidade de conduzir do processo 

de mapeamento das regiões turísticas, estabelecer critérios e parâmetros para a 
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categorização dos municípios e regiões turísticas do Mapa do Turismo Brasile iro, 

bem como o monitoramento e a implementação do PRT, e o apoio e fortalecimento 

dos fóruns e conselhos municipais e regionais de turismo. 

Na 29ª reunião realizada em Manaus/AM, em maio/2018 foi criado o Grupo 

Macrorregional dos Interlocutores Estaduais do PRT, com vistas ao aprimoramento 

da qualidade e da diversidade dos trabalhos desenvolvidos junto ao Programa. Sendo 

os representantes macrorregionais indicados pelos presentes com o propósito de 

acompanhar mais de perto, os trabalhos desenvolvidos para o avanço do Programa, 

bem como, os assuntos referentes a atualização do Mapa do Turismo Brasileiro 2019 

e a alteração da Portaria MTur Nº 205/2015. 

 

  
2. OBJETIVO GERAL 

 

Alinhar o diálogo sobre as atividades desenvolvidas no âmbito do Programa de 

Regionalização do Turismo – PRT com o propósito de aprimorar a comunicação 

entre os interessados e a qualidade dos trabalhos desenvolvidos junto ao Programa, 

para o ordenamento e a estruturação do turismo nos destinos. 

  

3. PÚBLICO-ALVO 

 
Grupo Macrorregional dos Interlocutores Estaduais do Programa de Regionalização 

do Turismo, representados pelos estados de MG, PR, AM, GO e PB. 

 
 

4. DATA E LOCAL 

  
Data: 09 de julho de 2019 

Local: Sala de Reunião da Secretaria Nacional de Estruturação – SNETur – 

Ministério do Turismo – Mtur – Esplanada dos Ministérios – Bloco U - 3º Andar – 

Sala 358 – Brasília - DF  

 
 

5. COORDENAÇÃO 

 
Ministério do Turismo 

Secretaria Nacional de Estruturação do Turismo – SNETUR 

Departamento de Ordenamento do Turismo - DEOTUR 

Coordenação Geral de Mapeamento e Gestão Territorial do Turismo – CGMT 
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6.  RELATÓRIO 

 

Participantes: 

Pauta: 

1. 32º Reunião Nacional dos interlocutores Estaduais do PRT: 

Capacitação dos Interlocutores Estaduais do PRT; 
Revisão do Planejamento de Ações Estratégicas 2019-2020; e 
Construção do Plano de ação para 2020 e 2021; 

Entrega das Cartilhas Institucionais do Programa de Regionalização do 
Turismo; 

 
2. Alinhamento de Informações sobre o PRT entre todas as UFs;  

Apresentação das ações 2019:  

 

 Atualização do Mapa (Publicação) (Categorização); 

 Atualização da Categorização 

 Execução do PRT + Integrado com atendimentos aos gestores 

regionais e instrução a gestores regionais do Mapa 

 Lançamento do Conexão PRT + Integrado (Resultados apresentados 

após a ida do MTur e a conexão hoje desenvolvida entre gestores com 
gestores de todo o País; 

 

3. Indicação dos suplentes do grupo macrorregional;   
 

4. Categorização: proposta nova variável: Arrecadação de impostos federais 
a partir dos meios de hospedagem; 

 

5. Portaria nº 192/2018: o Estado tem autonomia para inserir outros critérios 
além dos previstos na Portaria do MTur.  

 

 Descritivo da Reunião: 

1) Alessandra Lontra (PB) – Representante da região Nordeste; 

2) Deise Bezerra - Representante da região Sul 

3)  Kethlenn Moreira Porto Melo (AM) – Representante da região Norte; 

4) Cássia Coppo Felisberto (ES) – Representante da região Sudeste; 

5) Luciano Guimarães (GO) – Representante da região Centro–Oeste; 

6) Ana Carla Moura - CGMT e equipe técnica; 

7) Daniel Pires Vieira – Coordenação Geral de Estudos e Pesquisas; 

8) Andre Ricardo Santana da Costa - Coordenação Geral de Estudos e Pesquisas; 

9) Hellen A. Nogueira – CGMT; 

10) Janaína P. D. Amaral – CGMT; 

11) Samarina Silva Carreira – CGMT; 
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Após a abertura de boas-vindas pela Coordenadora Geral de Mapeamento e Gestão 

Territorial-CGMT aos interlocutores estaduais representantes das macrorregiões, e 

dos técnicos da Coordenação Geral de Estudos e Pesquisas, apresentou-se a pauta da 

reunião, destacando a importância da apresentação das ações da CGMT para o 

exercício. 

Na sequência, todos os presentes se apresentaram e foi dado início a explanação dos 

técnicos Daniel Pires e André Costa da Coordenação Geral de Estudos e Pesquisas 

que ministraram palestra apresentando a metodologia e os resultados da pesquisa de 

sondagem de agências de viagens realizada pela CGEP, e informações sobre a nova 

variável à categorização, em andamento na Coordenação Geral de Estudos e 

Pesquisas. 

Após a palestra, os técnicos da CGEP ressaltaram a importância de os Interlocuto res 

utilizarem os dados das informações disponíveis nas pesquisas e explicou a 

metodologia da nova variável da categorização (Arrecadação de impostos federais a 

partir dos Meios de Hospedagem – fonte: Receita Federal), e informou o motivo pelo 

qual é utilizado cada fonte.   

Durante a palestra a interlocutora do Estado Paraná e representante da Região Sul no 

grupo macrorregional, sugeriu que fosse realizada capacitação para os Estados, na 

área de estatística, no sentido de demonstrar a relevância dos dados. 

Na oportunidade a Interlocutora do Estado do Espírito Santo e representante suplente 

da Região Sudeste, compartilhou experiências informando que em seu Estado foi 

utilizado as redes móveis e à arrecadação de impostos para obtenção de dados 

referentes às receitas nas épocas de temporada.  

 

O técnico da Coordenação Geral de Estudos e Pesquisas fez uma explanação mais 

específica em relação à categorização, explicando sobre o funcionamento das 

variáveis, com explicações técnicas e esclarecimentos para os questionamentos feitos 

por todos os presentes. Concluiu colocando à sua Coordenação à disposição para 

quaisquer esclarecimentos e/ou dúvidas, bem como para participação da 32º 

Encontro Nacional dos Interlocutores do PRT a ser realizado no Estado do Maranhão.  

Na sequência, a Coordenadora Geral de Mapeamento e Gestão Territorial do Turismo 

deu início às tratativas da pauta do 32º Encontro Nacional dos Interlocutores do 

Programa de Regionalização que será realizada em outubro de 2019 no Estado do 

Maranhão.  

Para a 32º Reunião retratou-se inicialmente a necessidade de contratação de um 

moderador/facilitador para os dias de reunião; a importância de ter a presença de 

técnicos da Coordenação Geral de Estudos e Pesquisas para explanar sobre a 
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categorização e a economia do turismo; de técnicos do CADASTUR para falar sobre 

o avanço no número de cadastros, após o Cadastur ter se tornado um critério 

obrigatório do Mapa do Turismo Brasileiro; a necessidade de indicação do 

interlocutor  macrorregional suplente para explanar na Reunião sobre a atuação e 

condução dos trabalhos que nesta função de interlocutor é importante se atentar; a 

importância da capacitação para os novos Interlocutores Estaduais do PRT; e de 

palestras com temas de maior relevância para os interlocutores que já atuam com 

avanço da Política do PRT em seus estados.   

Os interlocutores macrorregionais, presentes, se manifestaram sugerindo à 32ª 

Reunião Nacional a divisão do evento em dois momentos, de forma que os assuntos 

a serem discutidos na reunião seja por temáticas. A ideia apresentada foi de que seja 

desenvolvido pelo consultor contratado oficinas participativas devidamente 

separadas, de acordo com a realidade de cada Estado, sendo posteriormente reunidos 

todos os participantes em uma seção plenária para troca de experiências e debates, 

com explanação de representantes de ambos os grupos.  

Os representantes macrorregionais também destacaram a governança como uma 

temática relevante para ser discutida na 32ª Reunião Nacional no que diz respeito à 

criação das regiões, a institucionalização da Instancia de Governança Regional – 

IGR; Formalização; Gestão; Sustentabilidade; Promoção, uma vez que o assunto é 

de fato um dos pilares para o avanço do Programa de Regionalização do Turismo.  

A Coordenadora Geral da CGMT apresentou proposta sobre a possibilidade de os 

Interlocutores presentes verificar a possibilidade de gestores das suas Instâncias de 

Governança Regionais - IGR’s estarem explanando na 32º Reunião Nacional, sobre 

os temas apresentados, conforme retratada o parágrafo anterior. 

A proposta foi muito bem aceita representantes presentes, que salientaram que seria 

prudente sinalizar a explanação de gestores de Instâncias de Governança Regionais - 

IGR’s que têm expertise no terceiro Setor, em governança, em execução, gestão, 

capitação de recursos e sustentabilidade da IGR. 

 

Foi indicado, ainda, pelos representantes presentes que seria essencial para a 

sustentabilidade das Instâncias de Governança Regionais - IGR’s, assuntos como: 

Legislação própria, cobrança dos Municípios, administrativo, financeiro e etc. 

Aspectos essenciais para garantir o bom funcionamento da liderança regional.  

Além disso, ressaltaram que no Programa Investe Turismo, dispõe de uma ação 

relacionada à governança, e levantaram a hipótese de ser aproveitado essa ação em 

prol das IGR’s. no entanto ficou claro que os assuntos sobre a governança no 
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Programa INVEST ainda não foi conversado com o setor técnico da 

CGMT/DEOTur/SNETur/MTur.  

Na sequência, a Coordenadora Geral da CGMT apresentou aos representantes 

macrorregionais a data prevista à realização da 32ª reunião Nacional e solicitou o 

apoio dos interlocutores estaduais do PRT com a indicação dos gestores das IGR’s 

que poderão participar da Reunião Nacional. Salientou a importância de os 

interlocutores presentes, replicarem as informações aos interlocutores do PRT dos 

estados que compõem a macrorregião que representa.  

Na reunião, foi conversado sobre as informações, artigos, leis, da Constituição 

Federal, da Lei Geral do Turismo e do Programa de Regionalização do Turismo que 

retrata sobre a autonomia do Estado para os trabalhos que desenvolvem na sua 

Unidade Federativa. 

No mesmo momento o representante macrorregional da Região Centro-Oeste 

retratou sobre a possibilidade de se discutir na 32ª Reunião Nacional novos critérios 

obrigatórios para a próxima atualização do Mapa do Turismo Brasileiro 2021-2023. 

Em conjunto, os representantes decidiram, prorrogar esse debate para a pauta da 33ª 

Reunião Nacional que ocorrerá no primeiro semestre de 2020, ficando acordado que 

a CGMT faria uma análise crítica junto aos Estados/Municípios com o objetivo de 

levantar quais os pontos negativos e positivos enfrentados durante a atualização do 

Mapa de 2019-2021.  

Os Interlocutores macrorregionais sugeriram, ainda que fosse realizado levantamento 

a todos os interlocutores do PRT, com vistas a identificação de quais Estados têm 

critérios estabelecidos para as regiões, ou mesmo a indicação desses critérios por 

cada representante. Foi salientado a importância de se manter como critério 

obrigatório para a atualização do Mapa em 2021 a comprovação da formalização de 

todas as IGRS. Logo, a Coordenadora Geral da CGMT se posicionou com a criação 

e aplicação de um questionário para levantamento desses dados na os dados na 32ª 

Reunião Nacional.   

Ao repassar sobre a metodologia da 32ª Reunião Nacional, foi solicitado e acordado 

entre os presentes a importância da reunião a ser realizada no Estado do Maranhão 

ser dividida em dois grupos, em salas separadas. Uma sala para participação dos 

representes dos Estados mais avançados no Programa de Regionalização e outra para 

os demais representantes estaduais não consolidados no Programa e que tiveram 

mudança de Interlocutores. 

Para a sala de nº. 01 a proposta e que seja discutido temas relacionados à governança 

e à sustentabilidade das IGR’s; e na sala 02 (dois), atualização sobre as diretrizes do 

programa de regionalização em geral. Ao final, realizar uma seção plenária com 
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todos os Estados participantes para a troca de informações e um momento de análise 

sobre o PRT com todos.  

 

A Coordenadora Geral informou aos participantes sobre o interesse do Estado do 

Maranhão em palestrar na 32ª Reunião Nacional com o objetivo de mostrar o 

desenvolvimento do Turismo no seu Estado. Diante disso, os representantes 

macrorregionais sugeriram que o tema tenha como foco a institucionalização da IGR, 

desenvolvimento da região. 

Além disso a Coordenadora Geral salientou sobre a revisão do Planejamento 

Estratégico das ações construído em 2018 com vistas a construção de ações a serem 

desenvolvidas nos Estados pelos seus respectivos Interlocutores, visto que já se 

encontram em elaboração e execução as ações previstas para o MTur, o qual sugeriu-

se que em decorrência da organização das UFs no exercício de 2018, essa pauta 

ficasse para execução no próximo exercício.  

O grupo ressaltou sobre a possibilidade de convidar um profissional especializado  

para discutir a formalização das Instância de Governança Regional, e o processo de 

governança, como por exemplo a profissional sinalizada com o nome de Tânia 

Zapata.  

Posteriormente a Coordenadora Geral informou sobre os processos de contratação 

com vistas a atualização das informações do PRT. Estando em andamento o contrato 

para atualização do caderno que se refere ao Programa de Regionalização (08 eixos) 

e à criação de Fóruns Estaduais de Turismo, visto que com esses encerra a parte 

inicial de informações do Programa para orientação aos Estados.  

Na Reunião, foi levantado pelos representantes macrorregionais que as datas do 

cronograma do processo de atualização do Mapa do turismo Brasileiro eram longas. 

O assunto foi debatido e a coordenadora Geral explicou que as datas fixadas foram 

definidas levando em conta as mudanças no Governo Federal e esferas estaduais, 

além da disponibilidade do SISPRT – Sistema de Informações do PRT, ficando 

acordado que na próxima atualização será realizada uma análise referente aos ajustes 

nas datas, com vistas a permanecer o prazo acordado na Reunião em Manaus, que foi 

de 90 dias para a realização do processo.  

Antes do encerramento, a Coordenadora Geral solicitou aos representantes 

macrorregionais: 

 Que replicassem aos demais interlocutores o que foi apresentado e discutido 

na reunião; 

 As ações que ficaram para serem discutidas em 2020; 
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 A importância de todos acessarem o portal da regionalização, da legislação, 

dos modelos, mural de recados, materiais atualizados, das informações que 

hoje o portal dispõe; 

 Da importância das ações desenvolvidas pelo PRT+integrado, tanto no 

MTur, como nas regiões e esferas estaduais;  

 Da importância do trabalho integrado e descentralizado do MTur para com 

estados e regiões, com vistas a ampliação de conhecimentos técnicos 

expandidos para o desenvolvimento da regionalização, bem como para a 

captação de recursos junto ao governo federal;   

 Que divulgassem a importância do encaminhamento de vídeos com 

resultados alcançados após a participação das ações do PRT+integrado para 

exposição no portal da regionalização/MTur.  

 Que divulgassem a importância do encaminhamento dos trabalhos 

desenvolvidos para avanço do PRT para o Mural de Recado, que sirva de 

exemplos e consultas por todos os representantes do Programa; 

 De todos tomarem conhecimento do planejamento estratégico das ações do 

PRT, construído em 2018; 

 Da importância da expansão da conexão que hoje o Programa PRT vem 

fazendo acontecer, de gestores com gestores, profissionais com profissiona is 

de todo o País. Que essa conexão já vem sendo sinalizada do MTur para 

alguns eventos no País, com a indicação de interlocutores para a explanação 

de palestras direcionadas ao desenvolvimento do PRT; 

 Informar a todos sobre a importância das informações sobre o Programa, 

visto que já esta sendo visto a possibilidade de interlocutores estaduais 

possam replicar o PRT+integrado, considerando os trabalhos em cada órgão 

oficial de turismo nos eventos que participam; 

 Informar a todos, que após a publicação do Mapa do Turismo Brasile iro, 

através de relatórios extraídos do sistema – SISPRT, será possível a 

identificação dos responsáveis Municipais e Regionais, sendo que, o 

interlocutor Municipal será o presidente do conselho municipal e o 

interlocutor regional será o presidente da Instância de Governança Regiona l.  

 

Ao encerrar a reunião, a Coordenadora Regional informou aos representantes 

macrorregionais as ações que serão entregues pela CGMT no segundo semestre de 

2019 como: Mapa do Turismo Brasileiro, Categorização, Certificação, cartilhas e etc, 

agradeceu o apoio e a presença dos representantes macrorregionais e a reunião foi 

encerrada.  
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Foto: Reunião com os Interlocutores Estaduais representantes Macrorregionais e 

Técnicos da Coordenação Geral de Estudos e Pesquisas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


