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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 Programa de Regionalização do
Turismo estabelece diretrizes políticas e operacionais para orientar a sua
implementação, tendo como objetivo a estruturação, a qualificação e a diversificação
da oferta turística brasileira.

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
do PRT com as ações dos demais programas e setores que participam da gestão
descentralizada do turismo.

Premissas do PRT:


Abordagem territorial;



Integração e participação social;



Inclusão;



Descentralização;



Sustentabilidade;



Inovação; e,



Competitividade.

Foram definidos oito eixos para atuação do Programa de Regionalização do Turismo,
necessários para a gestão, estruturação e promoção dos destinos turísticos que
representam de forma, prática e aplicável, o próprio ciclo de desenvolvimento e
produção de atividades, bens e serviços turísticos nas regiões e municípios.

Eixos do Programa de Regionalização do Turismo


Gestão Descentralizada do Turismo;



Planejamento e Posicionamento de Mercado;



Qualificação Profissional, dos Serviços e da Produção Associada;



Empreendedorismo, Captação e Promoção de Investimentos;



Infraestrutura Turística;



Informação ao Turista;



Promoção e Apoio à Comercialização; e,



Monitoramento.

As atividades realizadas demonstram o papel articulador e de apoio do Ministério do
Turismo, por meio do PRT, aos estados, municípios e suas regiões turísticas, bem
como as diversas áreas do MTur envolvidas com o desenvolvimento do Turismo.

Desta forma, as áreas do MTur responsáveis pela gestão e acompanhamento do PRT
vêm propondo a realização de encontros ao longo dos anos para articular e promover
a integração e a ampliação de conhecimento entre os estados e municípios.
A Coordenação-Geral de Mapeamento e Gestão Territorial do Turismo – CGMT tem
dentre suas competências, a responsabilidade pela condução do processo de
mapeamento das regiões turísticas, estabelecer critérios e parâmetros para a
categorização dos municípios e regiões turísticas do Mapa do Turismo Brasileiro, bem
como o monitoramento e a implementação do PRT, e o apoio e fortalecimento dos
fóruns e conselhos municipais.

Destaca-se que a Coordenação-Geral de Mapeamento e Gestão Territorial do Turismo
– CGMT - CGMT vem concentrando esforços para realizar com qualidade os
Encontros Nacionais dos Interlocutores do Programa de Regionalização que envolve
a participação de 26 estados e do Distrito Federal, sempre com o intuito de fortalecer
a parceria entre os Estados, Distrito Federal e o MTur, e de fortalecer a implementação
do Programa de Regionalização do Turismo - PRT.

Junto aos Interlocutores Estaduais do Programa de Regionalização do Turismo, a
CGMT vem concentrando esforços no sentindo de implementar estratégias de
fortalecimento

da

organização

regional

e,

consequentemente,

da gestão

descentralizada do turismo para apoiar o planejamento turístico em seus diferentes
âmbitos, bem como avançar no desenvolvimento da política pública de turismo em
diferentes cidades, estados e regiões,

e também fortalecer a governança,

aprimorando, assim o Programa de Regionalização do Turismo nos Estados, regiões
turística e municípios do País.

Para tanto, são realizadas anualmente Reuniões Nacionais dos Interlocutores do
Programa de Regionalização - PRT, sempre com o intuito de fortalecer a parceria entre
esses e o Ministério do Turismo - MTur, alinhar o diálogo sobre as atividades
desenvolvidas no âmbito do Programa PRT, aprimorar a comunicação e articulação
entre o MTur e gestores do Turismo estaduais, bem como ampliar a troca de
conhecimentos sobre as atividades desenvolvidas pelo MTur e as experiências
compartilhadas por cada UF, em especial, às questões relacionadas ao Programa de
Regionalização do Turismo, envolvendo, entre outras ações, a atualização do Mapa
do Turismo Brasileiro, a importância dos Conselhos Municipais de Turismo e a
formação/fortalecimento das Instâncias de Governanças Regionais - IGR's.

Ainda, na última reunião realizada em Manaus/AM, em maio de 2018, os
representantes estaduais que compõem a Rede de Interlocutores do PRT, com vistas
ao aprimoramento da qualidade e da diversidade dos trabalhos desenvolvidos junto ao
PRT para o ordenamento e a estruturação do turismo nos destinos, foi criado o Grupo
Macrorregional dos Interlocutores Estaduais do PRT, sendo o representante
macrorregional indicado 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, PA, GO e PB.

4.

DATA E LOCAL

Data: 21 e 22 de agosto de 2018.
Local: Sala de Capacitação – Setor Bancário Norte – Anexo do Ministério do Turismo

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

6.

RELATÓRIO

Participantes:
1)

Alessandra Lontra (PB) – Representante da região Nordeste;

2)

Deise Bezerra - Representante da região Sul

3)

Fátima Gonçalves (PA) – Representante da região Norte;

4)

Flávia Ribeiro (MG) – Representante da região Sudeste;

5)

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

6)

Ana Carla Moura - CGMT e equipe técnica;

7)

Gilce Z. Battistuz – DEPES;

8)

Hellen A. Nogueira – CGMT;

9)

Janaína P. D. Amaral – CGMT;

10)

Paulo Roberto André - SNETur – Gab;

11)

Ricardo J. Campos – MTur; e,

12)

Tamara Barros – MTur.

Pauta:

1)

Mapa do Turismo Brasileiro 2019: Atualização da Portaria MTur Nº. 205/2015

de 09 de dezembro de 2015 e Certificação dos Municípios que compõem o Mapa de
2017-2019, dos Conselhos Municipais de Turismo e Instancias de Governanças
Regionais a partir de 2019.
2)

Revisão do Documento Orientador para Criação de Conselho Municipal de

Turismo.
3)

Revisão do Caderno Módulo 3 – Instância de Governança Regional.

4)

Alinhar os Programas do MTur com o Programa de Regionalização do

Turismo (PRT).
5)

Definição da data a ser realizada a 30ª Reunião Nacional dos Interlocutores

Estaduais do PRT.

Reuniões:

A abertura da reunião foi realizada pelo Chefe de Gabinete do Secretário Nacional de
Estruturação do Turismo - SNETur, atuando naquele momento como Secretário
Nacional - Substituto, Paulo André, que com votos de estima e consideração deu as
boas-vindas aos interlocutores, e elogiou a iniciativa da Coordenadora-Geral de
Mapeamento e Gestão Territorial do Turismo, Ana Carla Moura, por criar o grupo dos
interlocutores das macrorregiões e os reunir para alinhamento das ações do Programa
de Regionalização do Turismo – PRT junto ao Ministério do Turismo.

O Secretário Substituto ressaltou a função da SNETur, sobre os programas existentes
no MTur como: Prodetur + Turismo, Fungetur, e o Investe Turismo. Apresentou o
novo vídeo do Ministério do Turismo da Campanha: “Turismo, nosso trabalho gera
empregos”.

Na sequência, a Coordenadora-Geral de Mapeamento e Gestão Territorial do Turismo
- CGMT, Ana Carla Moura, retratou que a reunião seria extremamente técnica, e
apresentou como vem sendo desenvolvido os trabalhos da CGMT para integrar o PRT
aos Programas do MTur, motivo pelo qual, buscou se reunir e convidar para a atual
reunião, coordenadores dos outros Programas do MTur para alinhá-los às ações do
PRT.

A Coordenadora retratou, ainda, que o PRT só teria avanços se os outros Programas
do MTur se alinhassem a ele, e de como tem obtido um retorno positivo dos estados
em relação ao Novo Prodetur + Turismo, por ser um Programa, que é um exemplo
com a qual se deve trabalhar de forma integrada para obtenção de melhores resultados
para todos.

Ressaltou ainda o fato do Prodetur + turismo já ter se alinhado ao PRT, que foi
construído junto com o coordenador-geral de Planejamento Territorial do Turismo,
Eduardo Madeira, e que os critérios do Novo Prodetur + Turismo estão alinhados aos
critérios do Mapa do Turismo Brasileiro.

A Coordenadora falou sobre a importância da contribuição que os interlocutores
estaduais têm dado para os trabalhos de desenvolvimento do Programa - PRT.
Afirmou ainda, que somadas as expertises do MTur as dos interlocutores, juntos,
trabalhariam nessas reuniões para criar os novos critérios que deverão ser utilizados
para a atualização do novo Mapa do Turismo Brasileiro em 2019.

Reforçou que as reuniões servirão para construção da minuta de uma Portaria, e que
ao final das reuniões esta Portaria será apresentada ao Diretor do Departamento de
Ordenamento do Turismo – DEOTur, ao Secretário da SNETur e aos Gabinete do
Ministro para avaliação. E, se aprovada, será encaminhada a Consultoria Jurídica do
Ministério e na sequência, publicada no Diário Oficial da União, para que os novos
critérios possam ter validade para atualização do novo Mapa do Turismo Brasileiro
em 2019.

Deise Barbosa, interlocutora do Estado Paraná, sugeriu a possibilidade de indicação
de um suplente para os interlocutores nas reuniões macrorregionais. Alertando que,
desta forma, no caso eventual impedimento do titular, o suplente o substituiria, sem
prejuízo para o andamento dos trabalhos.

Na reunião, a Coordenadora da CGMT falou de uma nova ideia, surgida a partir de
conversas com os presidentes das Instâncias de Governanças do Estado de Goiás:
começar a convidar esses gestores para reuniões com o Ministério e com os
interlocutores estaduais para que eles conhecessem o trabalho do ministério do
Turismo e o trabalho integrado do MTur com os interlocutores estaduais, objetivando
alinhar, nivelar e compartilhar as informações sobre os avanços do PRT com as IGR´s.

A proposta foi muito bem aceita por todos os representantes das macrorregiões
presentes, ficando assim, acordado que os estados de Minas Gerais, Goiás e Paraíba
convidariam, no máximo, duas IGR´s dos seus estados para A 1ª reunião no dia 03/09.

Os interlocutores falaram sobre a importância da integração do PRT aos outros
Programas do MTur para a nova atualização do Mapa em 2019. Todos os
interlocutores elogiaram a iniciativa da CGMT que de dois anos para cá, traz novo
enfoque ao PRT.

Se os Programas do MTur estiverem interligados e as IGR´s atenderem os critérios do
Mapa, não terá com o município fugir das suas obrigações frente ao PRT. Assim, a
permanência no Mapa do Turismo Brasileiro dependerá do empenho das IGR´s que,
de fato, priorizarem o Turismo.

Certificados para os municípios:

Conforme sugerido na reunião realizada em Manaus, foi apresentada na reunião
informações sobre o desenvolvimento de um sistema de certificação, constando um
certificado com validade 2017/2019 para todos os municípios que estão no Mapa do
Turismo Brasileiro, a ser emitido pelo próprio município dentro do sistema interativo
do www.mapa.turismo.gov.br.

Na reunião foi informado que o modelo do certificado já estava pronto e havia sido
encaminhado para anuência do Ministro de Estado do Turismo. No entanto, ficou
acordado que os certificados só serão entregues aos municípios que fizerem parte de
uma IGR formalizada.
Foi colocado como sugestão que o lançamento do “CERTIFICADO” fosse em
novembro/2018, mês no qual será realizada a última Reunião Nacional dos
Interlocutores Estaduais do ano de 2018.

Foi sugerido pelos representantes macrorregionais, também a criação de um
certificado para os presidentes das IGR´s e para os interlocutores estaduais.

CADASTUR:

Em reunião com a Tamara Galvão, Coordenadora-Geral de Cadastramento e
Fiscalização do Ministério do Turismo, e sua equipe foi proposto que o registro no
CADASTUR entrasse como critério obrigatório quando da atualização do Mapa do
Turismo Brasileiro 2019.

O objetivo vislumbrado foi o de trabalhar as políticas de incentivo alinhadas ao
cumprimento das obrigatoriedades legais para a iniciativa privada, o que incentiva sua
formalização.

Atualização do Mapa do Turismo Brasileiro em 2019

O entendimento obtido entre os Técnicos do MTur e os Interlocutores foi que além
dos critérios obrigatórios já existentes como ter orçamento e órgão de turismo, fosse
discutido um rol de critérios para serem implantados como OBRIGATÓRIOS para
atendimento pelos municípios. Quais sejam:


Conselho Municipal de Turismo - COMTUR ativo: comprovado pela

apresentação da ata das duas últimas reuniões, Lei de criação do COMTUR, Ata de
Posse da diretoria.


COMTUR criado por Lei: não será aceito conselho municipal de turismo

criado por meio de Decreto.


Apresentação de, no mínimo, um empreendimento cadastrado dentre as 07

atividades obrigatórias do Cadastur, que são: Agências de Turismo, Meios de
Hospedagem, Guiam de Turismo, Transportadoras Turísticas, Organização de
Eventos, Parques Temáticos e Acampamentos Turísticos.


Todas as IGR´s deverão ser formalizadas até o momento do remapeamento em

2021.

Sistema de Atualização do Mapa do Turismo Brasileiro:

Foi construída em conjunto com a equipe de TI do MTur. Discutiu-se sobre as
possibilidades de integração das plataformas CADASTUR/PRT. Acordou-se que as
informações já preenchidas no sistema, com exceção dos anexos, serão mantidas,
cabendo ao interlocutor estadual à responsabilidade da atualização das informações
cadastrais e dos anexos.

Documento de orientação ao Conselho Municipal do Turismo (COMTUR):

Foi solicitado aguardar o término do período eleitoral para divulgação da Cartilha com
as orientações de como se criar um Conselho Municipal de Turismo, e foram sanadas
algumas dúvidas de solicitação de mudança do conteúdo já analisado pelos
representantes macrorregionais.

Foram discutidos alguns pontos do documento de orientação de Conselho Municipais
de Turismo e consentiu-se que os Conselhos devem ser criados por Lei e não por
Decreto.

Rede de Inteligência de Mercado no Turismo (RIMT):

Os representantes macrorregionais solicitaram uma reunião de alinhamento junto ao
setor responsável pela Rede de Inteligência de Mercado no Turismo, onde foi
solicitado diretamente ao Cristiano Borges, coordenador-geral de Produtos Turísticos
do MTur, maior integração da RIMT com o PRT.

Os interlocutores cobraram maior clareza no que o MTur considera como importante
para que um destino se posicione e seja considerado um destino de vocação
internacional, nacional e regional, para que assim o PRT possa atuar de forma alinhada
instruindo destinos com potencial a se organizarem para atingir de maneira organizada
e responsável, um lugar melhor no mercado.

Os interlocutores também solicitaram um curso de capacitação na área de marketing
para os destinos cuja RIMT trabalhará.
Discussão sobre o Módulo Operacional 3 – Institucionalização da Instância de
Governança Regional - IGR (Consultor Sérgio Cordioli):

Os interlocutores falaram que a Cartilha do PRT está muito parecida com a anterior, e
assim, precisará ser refeita. A nova Cartilha deve ser mais sucinta e direta, com uma
redação menos robusta e de fácil compreensão pela maioria da população brasileira,
uma vez que os gestores municipais e todo o público alvo deste texto, muitas vezes
não têm o entendimento técnico sobre o assunto.

Coordenação-Geral de Apoio ao Crédito e ao Fungetur – CGACF:

Foram apresentadas as possiblidades de créditos pelo Fungetur e, desta forma, sanadas
algumas dúvidas.

Willana se comprometeu a enviar uma apresentação resumida do FUNGETUR,
incluindo as condições para micro e pequeno empreendedor, e solicitou a divulgação
deste documento para os estados e seu o empresariado.

Turismo Investe:

Wilkem Souto, assessor do Ministro, apresentou o projeto Turismo Investe
enfatizando a importância da representação da rede de Interlocutores da
Regionalização e da Rede de Inteligência do Mercado serem indicados ao Comitê
Gestor Estadual do Programa.
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