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1. PARTICIPANTES 

 
 O 33° Encontro Nacional dos Interlocutores Estaduais do Programa de Regionalização do 
Turismo - PRT aconteceu na sede do Ministério do Turismo em Brasília, na data de 30 de agosto de 
2022. 

 O Encontro contou com a participação de representantes da Rede de Interlocutores 
Estaduais do PRT de 16 Unidades Federativas (AL, AM, BA, DF, ES, GO, MG, MS, MT, PA, PB, PR, RJ, 
RN, SC, SP, TO). 

O evento ocorreu conforme Programação: 

2. PROGRAMAÇÃO 

 
     Manhã 

08h – 8h30 Recepção e boas-vindas. 

08h45 Abertura. 

09h00 Início ao 33° Encontro Nacional dos Interlocutores Estaduais do PRT. 

Palestrantes Secretaria Nacional de Atração de Investimentos, Parcerias e Concessões.  

9h30 
Palestra sobre a Secretaria Nacional de Infraestrutura Turística da Sr. 
Guilherme Medeiros Pimentel, Coordenador-Geral de Infraestrutura 
Turística.  

10h00 
Palestra sobre a Secretaria Nacional de Desenvolvimento e 
Competitividade do Turismo da Sra. Nicole Ferreira Facuri, Diretora do 
Departamento de Inteligência Mercadológica e Competitiva do Turismo.  

10h30 
Palestra da Interlocutora Estadual do Programa de Regionalização do 
Estado da Paraíba, tema: Papel do Interlocutor Estadual, Sra. Alessandra 
Lontra.  

11h35 Abertura para perguntas. 

 
12h00 – 14h00 – Almoço (2h) 
 
           Tarde 

14h 

Coordenação-Geral de Áreas Estratégicas para o Desenvolvimento 
Turístico, Coordenadora-Geral, Sra. Ana Carla Moura, tema: Ações 
desenvolvidas e em desenvolvimento para Avanço do Programa de 
Regionalização do Turismo; 

• Nivelamento do conhecimento sobre o papel e a função dos 

interlocutores Estaduais do PRT. 

• Ações concluídas (exercícios de 2019/2020/2021/2022) - MTur. 

• Ações em andamento (exercício de 2022) - MTur. 
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• Novas Ações (exercício de 2022) - MTur.  

• Mapa do Turismo Brasileiro (novos critérios). 

• Plano de Trabalhos das governanças em âmbito municipal, regional 

e estadual. 

• Planejamento do Turismo nos Territórios (SISPLANTUR). 

• Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações (PERT) e Mapa do 

Turismo. 

• Projeto “Trilhas de Longo Curso” – Governanças Regionais.  

15h00 
– 

17h20 
Espaço reservado para debate das ações e novas propostas. 

17h30 Encerramento.  
 
3. SÍNTESE 

3.1 Manhã - Encontro Nacional dos Interlocutores Estaduais do Programa de Regionalização do 
Turismo – PRT, sediada em Brasília-DF 

O Ministério do Turismo recebeu, em sua sede na Esplanada dos Ministérios, os interlocutores 
estaduais do Programa de Regionalização do Turismo (PRT), no dia 30 de Agostos de 2022 em 
Brasília. 

A Coordenadora-Geral de Áreas Estratégicas para o Desenvolvimento Turístico, Sra. Ana Carla 
Fernandes Moura, e a Chefe de Gabinete da Secretaria Nacional de Atração de Investimentos, 
Parcerias e Concessões, Sra. Willana Santos Félix, deram início a abertura do 33º Encontro Nacional 
dos Interlocutores Estaduais do Programa de Regionalização do Turismo. 

Após a abertura, deu-se início as palestras do dia, com a explanação sobre os temas: 

• Ações da Secretaria Nacional de Infraestrutura Turística e propostas de aprimoramento da 
Infraestrutura de Regiões de relevante interesse turístico; 

• A Retomada do Turismo após a pandemia; 

• Ações do Departamento de Inteligência Mercadológica e Competitiva do Turismo; 

• Produtos Turísticos e Programas Turísticos; 

Na sequência, foi realizado o momento de debates com o grupo sobre os trabalhos em prol do 
avanço do Programa de Regionalização do Turismo. Os assuntos apresentados e discutidos se deram 
em torno das propostas de Infraestrutura Turística apresentadas pela SNINFRA e das políticas de 
retomada da competividade, produtos e programas turísticos apresentados pelo DIMEC. Em 
seguida, deu-se início a apresentação da interlocutora Alessandra Lontra do Estado da Paraíba que 
abordou os seguintes temas: 

• Atuação em forma de governança; 

• Processo de Regionalização; 

• A importância e o papel do Interlocutor Estadual do PRT; 
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Ao fim desta apresentação, foi realizado novo momento de debates com o grupo sobre o papel dos 
interlocutores, o processo de regionalização e como deve se dar a atuação das Instâncias de 
Governança nos moldes daquilo que se entende como Governança. Após este momento foi 
realizado um breve intervalo destinado ao almoço. 

3.2 Tarde - Encontro Nacional dos Interlocutores Estaduais do Programa de Regionalização do 
Turismo – PRT, sediada em Brasília-DF 

No período da tarde, iniciou a palestra da Coordenadora-Geral de Áreas Estratégicas para o 
Desenvolvimento Turístico do MTur, Sra. Ana Carla Fernandes Moura, que, primeiramente, fez uma 
breve explanação da linha do tempo dos trabalhos realizados em sede do Programa de 
Regionalização do Turismo (PRT). Em seguida, com a proposta de apresentar aos participantes as 
ações, os projetos e os programas que estão sendo realizados, visando aprimorar a comunicação, 
interlocução e a troca de experiências entre os gestores e os profissionais do setor de turismo, bem 
como o incentivo à participação do terceiro setor para o desenvolvimento do turismo dos 
municípios e regiões turísticas de todo o País, foram abordados mais alguns temas como: 

• Atualização do Mapa do Turismo Brasileiro 2023 – Novos Critérios, Plano de Trabalho: 
Governanças Municipais e Regionais; 

• Proposta sobre a nova Categorização dos Municípios no Mapa; 

• Dados sobre Governança; 

• Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações (PERT) e Mapa do Turismo - Metodologia 
por amostragem – Regiões Turísticas. 

Na reunião foram definidos os Interlocutores das Macrorregiões e seus suplentes: 

REGIÃO ESTADO TITULAR ESTADO SUPLENTE 

NORTE AM Kethlenn Porto Melo PA Kátia Regina Faria 
Barros 

NORDESTE MA Maria da Glória 
Carvalho Pinto 

RN Solange Araújo 
Portela 

CENTRO-
OESTE 

GO Luciano Guimarães MT Diego Beserra 

SUDESTE RJ Valéria Maria de 
Souza Lima 

SP Elaine Cristina dos 
Anjos Papoy 

SUL PR Alessandra Giselle 
Rosa de Paula 

SC Daíko Lima e Silva 
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O processo de diálogo buscou alinhar o mapeamento do ano de 2022 e amplo debate para as novas 
ações, considerando que os atores do turismo avaliam que a regionalização é uma inovadora política 
pública.  

Nosso trabalho é de apoiar estrategicamente, juntamente com as 27 Unidades Federativas, onde 
cada UF possui um representante do programa de regionalização, para que o trabalho em parceria 
com as regiões turísticas e municípios, produzam os melhores resultados. 

 Apontamentos apresentados pelos Estados, quanto a ficha de sugestão. 
  

Descrição/Sugestão: 

- Cobrar e apoiar o papel do Interlocutor Estadual junto aos gestores públicos (atores 
políticos);  
- Normatizar sobre o PRT nas diferentes esferas (Nacional, Estadual e Municipal); rever 
critérios da categorização dos municípios (A, B, C, D, E);  
- Fortalecer o papel do Turismólogo no PRT e na gestão das Regiões Turísticas;  
- Compartilhar materiais das apresentações;  
- Compartilhar documentos do Mtur/TCU com os Interlocutores Estaduais e as fotos do 
evento. 
 
Daíko Lima e Silva - SC 

- Reuniões periódicas online ou presenciais, quando possível, para o alinhamento de ações 
dos interlocutores estaduais. Nessas reuniões/encontros serão levadas as questões, 
soluções, casos de sucesso, gargalos etc. O Mtur deverá participar desses encontros. 
 
Cristina Maria dos Santos Ribeiro – RJ  

- Repensar sobre a entrada de apenas 1 município em uma região, ou seja, uma região 
formada apenas por um município. 
 
Maria Antonia Valadares - TO 

- Integração de programas, projetos e ações realizadas entre as Diretorias de Inteligência 
Mercadológica e Competitiva do Turismo e a Diretoria de Ordenamento, Parcerias e 
Concessões, ou seja, integrar a RIMT com a Rede de Interlocutores do PRT;  
- Que o Mtur teve ao FORNATUR a importância do órgão estadual também repensar 
recursos financeiros para IGR's formalizadas;  
- Que o Mapa do Turismo Brasileiro tenha data limite de atualização, 1x ao ano, para ser 
possível estar no PPA e LDO dos órgãos de Turismo e ações para promoção;  
- Criar modelo padrão do Relatório do Interlocutor Estadual apresentado ao Conselho / 
Fórum Estadual;  
- Critério pelo menos 3 prestadores com Cadastur, mínimo 1 obrigatório e 2 facultativos. 
 
Solange Araújo Portela - RN 

- Integrar mais a RIMT nas ações do PRT, uma vez que as ações da RIMT acabam 
perpassando pelo PRT;  
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- Testar uma nova variável para a categorização. Bares e restaurantes pegando os números 
relativos aos pontos de trabalho formais e recolhimento do ICMS. Porque os sindicatos já 
fazem essa pesquisa mensal;  
- Tornar o Plano de Trabalho para COMTUR e IGR's um critério obrigatório;  
- Premiação para os municípios que vem se destacando dentro do Programa de 
Regionalização do Turismo e a premiação para o prefeito "amigo" do PRT;  
- Criar o CADASTUR rural;  
- Colocar a validade do Mapa para atualização de pelo menos 1x no ano, pois mensal 
atrapalha o planejamento, PPA e LOA. 
 
Alessandra Lontra - PB 

- Que o Mapa do Turismo não fique aberto, e que seja feita a atualização a cada 2 anos;  
- Que as IGR's sejam formalizadas para estarem no mapa;  
- Solicitar plano de trabalho para COMTUR's e para IGR's para no mínimo 12 meses;  
- PRT estar mais próximo do FORNATUR;  
- Que efetivamente sejam criados editais para repasse de recursos para IGR's, inclusive 
para contratação de gestores técnicos para atuarem nas mesmas. 
 
Cristiane Ferraria - MS 

- Considero positiva a normatização desse papel de interlocutor para sensibilização dentro 
da secretaria. Vejo oportunidades de estreitar a interlocução trabalhando 
especificamente alguns temas para maior conhecimento também das IGR's de como 
podem participar de ações do Mtur;  
- Sugiro o envio de uma comunicação mensal para divulgar editais, materiais e 
documentos de interesse;  
- Sobre os critérios do Mapa, em MG vemos muitos municípios com dificuldades para 
conseguir um CADASTUR, se aumentar pode inviabilizar;  
- Quanto ao plano de trabalho, sugiro apresentar um modelo padrão ao qual os municípios 
possam se embasar e parametrizar o SISMAPA para o monitoramento de forma a facilitar 
o acompanhamento via IGR's uma vez que o volume de municípios pode inviabilizar o 
acompanhamento. 
 
Danielle Torres Paiva - MG 

- Participação dos Interlocutores Estaduais no FORNATUR;  
- Ativação do Conselho Nacional, criar conferências, Conselhos Regionais e Municipais;  
- Criação de um Sistema Nacional dos Conselhos Municipais de Turismo, para constar os 
planos, projetos, atas, composição dos conselheiros;  
- Parceria com a ENAP para qualificar os Interlocutores (municipais, regionais e estaduais), 
cursos EAD para formar conselheiros;  
- EAD para o Plano Diretor Orientado ao Turismo;  
- Incluir nos Planos e Projetos desenvolvidos pelo Mtur, Estados, Regiões (IGR's) e 
Municípios às ODS, ex: SISMAPA/ SISPLANTUR;  
- No site da regionalização, na próxima gestão/governo constar os Programas/Projetos dos 
Ministérios que o Turismo possa participar, voltado aos Estados/IGR's;  
- Que o Mtur fome parceria com o PNUD/ONU Brasil com ações e projetos voltados aos 
Estados/IGR's;   
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- Criar editais para seleção de projetos para às IGR's, no caso de SP, os Fóruns, Comitês 
que não possuem CNPJ poderão participar destes Editais, através de integrantes nestas 
IGR's como os Consórcios que tem CNPJ? Ex: A IGR (Fórum/Comitê) elabora um projeto, 
direciona e monitora o projeto, se for selecionada, o Consórcio faz o convênio e executa;  
- Deixar o SISMAPA aberto, mas ter um Portaria por biênio;  
- Criar modelo padrão do Relatório - Plano de Trabalho;  
- Constar na Portaria do SISMAPA, uma orientação para às IGR's e Setores Municipais 
terem um Turismólogo no quadro técnico para o SISMAPA;  
- EAD para regionalização, Municipal, Regional, Estadual;  
- No site do Mapa, possibilitar o Certificado do PRT às IGR's sem CNPJ. 
 
Elaine Cristina dos Anjos Papoy  

- Interlocução do programa com o FORNATUR;  
- Modelo padrão para Plano de Trabalho dos Estados e IGR's, bem como para relatório de 
execução;  
- No SISMAPA quem define a função do município (oferta principal, completas ou auxiliar) 
deve ser a IGR e não o município;  
- Aumentar para 3 cadastros no CADASTUR, para estar no Mapa;  
- Retomada da capacitação Nacional, após lançamento dos novos livros orientadores para 
gestor municipais e regionais, (2007 foi feito pela UFSC);  
- Avaliar as devolutivas do formulário do TCU com relação ao Mapa e a Categorização;  
- Avaliar a possibilidade do Sistema poder ser atualizado constantemente pelos municípios 
com mais dados como: atas das reuniões do COMTUR, execução orçamentária, relatórios 
do plano de ação. 
 
Murilo Bosa Vago 

- Retomar as reuniões dos Interlocutores no formato presencial e regulamentar a 
participação (apenas 1 falta e justificada) com notificação ao secretário;  
- Abrir a possibilidade de 1 case (IGR) dos Estados;  
- Apresentar relatório de ações executadas junto do PRT pelos Interlocutores Estaduais;  
- Mtur ampliar a oferta de capacitações para interlocutores;  
- Categorização vinculada a variáveis ligadas à demanda e a oferta turística;  
- Critérios mapa: Planos de Trabalho COMTUR e IGR's. Os planos regionais devem ser 
monitorados pelo COMTUR e governos estaduais. IGR's devem apresentar relatórios 
comprobatórios;  
- Manter 1 cadastro obrigatório CADASTUR e os não obrigatórios. 
 
Alessandra Xavier 

- Qualificação do gestor público municipal;  
- Oferecer formação em plataforma do Mtur, para fortalecimento do turismo no âmbito 
local. 
 
Natascha Penna  

- Voltar o mapa para o remapeamento a cada 2 anos, ou pelo menos anual;  
- A cada tempo não tem interesse por parte dos municípios, eles acham que podem entrar 
a cada dia e acabam deixando para lá;  
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- FORNATUR precisa ouvir e saber sobre a regionalização. Propor reunião com o Fórum 
dos Secretários para falar sobre o programa;  
- 3 prestadores CADASTUR (1 obrigatório e 2 optantes);  
- Oferta de cursos de qualificação para os gestores municipais (curso de gestor) 
 
Keethlenn Porto  

- Levar pauta do programa regionalização para FORNATUR;  
- Rever atualização mapa do turismo a cada 2 anos a mudança aberto sempre prejudica o 
planejamento dos estados;  
- Ampliar o n° do Cadastur nos critérios 1 obrigatório e 2 não obrigatórios. 
 
Sandra Villanova 

- Remapeamento a cada 2 anos; Mtur apontar recursos para as IGR's institucionalizadas; - 
Aumentar o n° de prestadores turísticos obrigatórios no CADASTUR no mapa do turismo;  
- Informar ao FORNATUR a necessidade dos gestores estaduais repassar recursos para as 
IGR's;  
- Criar modelo padrão para envio dos relatórios dos planos de trabalho dos interlocutores. 
 
Divaldo Gonçalves 

- Atualizam a categorização dos municípios, incluindo a atualização das variáveis 
estimativa de visitantes domésticos e internacionais;  
- Avaliar a possibilidade de atualização do mapa (inserção de municípios) para 2 anos;  
- Ampliar o foco no fortalecimento e formalização das IGR's, incluindo a disponibilidade 
de recursos;  
- Criar mecanismo de acompanhamento e comprovação de reuniões dos colegiados 
municipais e regionais, como, por exemplo, um ambiente do SISMAPA para alimentação 
sistemática das atas;  
- Implantar capacitação EAD para interlocutores municipais e regionais, servindo de 
requisito para assumir a função;  
- Mobilizar para inserção do assunto PRT nas pautas do FORNATUR;  
- Inserir como critério obrigatório, plano de trabalho para os COMTUR e IGR's;  
- Inserir, como critério obrigatório, o município integrar uma IGR's (o art. 2°, anexo I) 
 
Diego Augusto Beserra 

 
Restou alinhado também que o próximo encontro nacional dos interlocutores estaduais do 
Programa de Regionalização do Turismo será realizado no estado do Pará, com previsão para junho 
de 2023.  
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