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1. PARTICIPANTES 

 

A 31ª Reunião dos Interlocutores Estaduais do Programa de Regionalização do Turismo 

– PRT aconteceu de forma integrada à Rede de Inteligência de Marcado do Turismo – RIMT. No 

turno matutino, contou com a presença de cerca de 78 participantes, entre representantes do 

Ministério do Turismo, da Embratur, do Sebrae, da Rede de Inteligência de Mercado do Turismo e 

os Interlocutores Estaduais do PRT. No período vespertino, a reunião foi restrita aos Interlocutores 

Estaduais do PRT, e teve a participação de 29 representantes de 20 estados brasileiros (AC, AM, AP, 

PA, RR, AL, BA, MA, PB, PE, RN, GO, MT, MS, ES, MG, RJ, SP, PR SC). 
 

2. PROGRAMAÇÃO 

 

31ª REUNIÃO NACIONAL DOS INTERLOCUTORES ESTADUAIS DO PRT  

MANHÃ - REUNIÃO INTEGRADA À REDE DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO DO TURISMO - 

RIMT 

Horário Atividade 

9h10 às 09h45 

Abertura do 8º Encontro e boas-vindas:  

 Apresentação da pauta do dia 

 Apresentação individual  

09h45 às 10h10 Apresentação da Embratur - Leônidas 

10h10 às 10h25 
Breve histórico e apresentação da Rede de Inteligência de Mercado no Turismo – RIMT - Cristiano 

Borges  

10h25 às 10h40 
Breve histórico e apresentação da Rede dos Interlocutores do Programa de Regionalização do Turismo – 

Ana Carla 

10h45 às 11h00  Intervalo 

11h às 12h10 

Apresentação da Secretaria Nacional de Estruturação do Turismo – Silvana Nascimento 

Apresentação da Secretaria Nacional de Desenvolvimento e Competitividade – Aluizer Malab  

Apresentação da Secretaria Nacional de Integração Institucional – Bob Santos 

12h10 às 12h45 Fórum de debate: espaço para perguntas e dúvidas  

TARDE - REUNIÃO RESTRITA AOS INTERLOCUTORES ESTADUAIS DO PRT* 

14h15 às 14h45  “Ações de Turismo Responsável” – Gabrielle Andrade (CGSTR/MTur) 

14h45 às 15h15   
“O papel da Confederação Nacional dos Municípios na construção de políticas públicas para o turismo” 

–   Marta Feitosa (CNM)   

15h15 às 15h45  “Papel do Interlocutor estadual nas ações da Regionalização” – Deise Bezerra (Paraná Turismo) 

15h45 às 16h30  "Ações PRT" – (Ana Carla Fernandes Moura CGMT/MTur) 

16h30 às 18h00  

Definições da Rede 

- Definição do local 32ª Reunião Nacional dos Interlocutores Estaduais do PRT  

- Votação dos integrantes Grupos Macrorregionais (Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste) 

18h00 às 18h50  “Atualização do Mapa do Turismo Brasileiro 2019-20” (Samarina Carreira CGMT/MTur) 

18h50 às 19h00 Encerramento 

 

*No período da tarde o grupo se dividiu, os membros da RIMT e PRT trabalharam em salas diferentes.  
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3. SÍNTESE 

3.1 Período Matutino - Reunião Integrada da Rede de Interlocutores Estaduais do Programa 

de Regionalização do Turismo - PRT e da Rede de Inteligência de Mercado do Turismo - RIMT 

O Coordenador-Geral de Produtos Turísticos do Ministério do Turismo - MTur, Cristiano 

Borges, o qual atou como facilitador no evento, iniciou o Encontro dando boas-vindas aos 

participantes e apresentando a pauta proposta para o dia. Em seguida, passou a palavra para Leônidas 

Oliveira e Humberto Pires da Embratur para iniciarem a manhã de apresentações. 

Eles expuseram as diretrizes do órgão, com destaque para a elaboração do Plano de Marketing 

Turístico Internacional do Brasil; implementação da Embratur Digital; orientação e criação de ações 

de promoção, com foco na experiência do turista e por meio de hipersegmentação; fomento de 

parcerias público-privadas que priorizem o compartilhamento de recursos; ampliação da produção e 

do compartilhamento de informações de inteligência comercial com os parceiros públicos e privados 

no Brasil e no exterior; e o reposicionamento do Brasil nos próximos 5 anos entre os 10 primeiros 

países no ranking ICCA que mais sediam eventos internacionais. Encerraram apresentando os 

segmentos turísticos que mais motivam os turistas internacionais a visitarem o Brasil (ex.: Sol e Praia 

72,4%). 

Logo após, Cristiano Borges apresentou o conceito, atributos, valores e um breve histórico da 

RIMT, atualizando os presentes sobre os principais produtos entregues e resultados alcançados ao 

longo de 2018. Reforçou a informação sobre a Biblioteca Virtual e os Boletins produzidos (4 edições), 

assim como a atualização do número de inscritos na rede, que já passa de 1400. À tarde essas ações 

foram abordadas detalhadamente. 

Posteriormente, Ana Carla Moura, Coordenadora-Geral de Mapeamento e Gestão Territorial 

do Turismo, apresentou brevemente o Programa de Regionalização do Turismo - PRT, seus 8 eixos 

e o histórico do programa. Explicou a rede de interlocutores do PRT é uma rede ativa que já realizou 

30 encontros nacionais e trabalha em conjunto com o MTur em várias ações.  

Na sequência, iniciaram as apresentações sobre as Secretarias Nacionais do MTur. A primeira 

apresentação foi da diretora Silvana Nascimento, que explicou os principais programas e projetos da 

Secretaria Nacional de Estruturação do Turismo. Depois o Secretário Malab apresentou o que 

compete à Secretaria Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo. Iniciou com a 

afirmação de que o turismo brasileiro está passando por um momento único importante, refletido, por 

exemplo, na aprovação de demandas históricas do setor (isenção de vistos para americanos, 

australianos, canadenses e japoneses; aprovação na Câmara dos Deputados do texto que elimina o 

limite de capital estrangeiro nas aéreas; e aprovação na Câmara dos Deputados do texto que 

moderniza a Lei Geral do Turismo). A seguir, apresentou as principais ações dos departamentos de 

Promoção e Produtos Turísticos e de Regulação e Qualificação do Turismo, seguido das próximas 

ações deste ano (lançamento do Programa Investe Turismo e Gestão Turística do Patrimônio Mundial 

para desenvolver, ordenar e promover os segmentos turísticos relacionados ao Patrimônio Mundial 

Cultural e Natural do Brasil). 

Por fim, o Secretário Bob Santos explicou os assuntos referentes à nova Secretaria Nacional 

de Integração Institucional. Começou esclarecendo a função dessa Secretaria, sua estrutura e as 

atribuições de seus departamentos (o de Políticas e Ações Integradas e o de Desenvolvimento 
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Produtivo). Finalizou destacando as ações em andamento, como, por exemplo, o Programa Nacional 

de Segurança no Turismo; a Coordenação do Acordo de Cooperação Técnica Nº 002/2017 

(MMA/MTur/ICMBIO/Embratur); e a Gestão do Programa Investe Turismo 

(SEBRAE/MTur/EMBRATUR). Por último, houve um fórum de debates com espaço para perguntas 

e dúvidas dos participantes aos palestrantes. 

3.2 Período Vespertino –Reunião Exclusiva aos Interlocutores Estaduais do Programa de 

Regionalização do Turismo - PRT  

Após o almoço o grupo se dividiu, os membros da RIMT e do PRT trabalharam em salas 

diferentes, a fim de focarem em seus respectivos temas. A Coordenadora-Geral de Mapeamento e 

Gestão Territorial do Turismo – CGMT, Ana Carla Moura, deu início aos trabalhos vespertinos, 

apresentou a pauta prevista para o período da tarde e solicitou que os participantes se apresentassem 

brevemente. 

 

A primeira palestra da tarde foi sobre o tema “Ações de Turismo Responsável”, apresentado 

pela Coordenadora-Geral de Sustentabilidade e Turismo Responsável do Ministério do Turismo, 

Gabrielle de Andrade, que comentou sobre as megatendências para o turismo e lançou uma reflexão 

sobre como preparar os destinos para que estejam alinhados às essas novas tendências. Gabrielle 

explanou, ainda, sobre a importância e o desafio que é trabalhar em rede e finalizou sua apresentação 

comentando sobre o aplicativo e site “Turismo Acessível”. 

 

Na sequência, Marta Feitosa, representante da Confederação Nacional dos Municípios, falou 

sobre a entidade, sua diretoria e seus pilares de atuação. Mostrou as ferramentas exclusivas 

disponíveis aos seus associados, apresentou alguns projetos da Confederação, como por exemplo: o 

ODS nos Municípios, Rede Municípios Doadores, CNM Qualifica e Reinserir. Por fim explanou 

sobre a pauta de trabalho da área técnica de turismo da CNM e os eventos previstos para o ano de 

2019.  

 

Logo após, a Interlocutora Estadual do PRT do Paraná, Deise Bezerra falou sobre o “Papel do 

Interlocutor Estadual nas ações da Regionalização”. A Interlocutora destacou a importância da 

comunicação para a execução da política descentralizada do turismo. Destacou o papel do interlocutor 

no Programa de Regionalização do Turismo e o perfil dos atores no processo. Comentou sobre as 

atribuições dos Interlocutores Estaduais e o perfil desejável. 

 

Em seguida a Coordenadora-Geral de Mapeamento e Gestão Territorial do Turismo, Ana 

Carla Moura, apresentou aos Interlocutores presentes as principais ações executadas pela 

Coordenação nos anos de 2016 e 2017 e os resultados apresentados no ano de 2018.  

Dando continuidade à apresentação das ações da CGMT, a servidora Samarina Carreira, 

explanou sobre a “Atualização do Mapa do Turismo Brasileiro 2019-2020”, destacou quais são os 

critérios para sua atualização, o cronograma de atualização, bem como as novidades do Sistema de 

Informações do Mapa do Turismo Brasileiro – SISPRT.   

 

Ao final, os interlocutores tiraram dúvidas sobre o processo de atualização do Mapa do 

Turismo Brasileiro, sobre os critérios de participação constantes na Portaria e documentos válidos 

para inserção no Sistema. 
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4. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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REUNIÃO RESTRITA AOS INTERLOCUTORES ESTADUAIS DO PRT – TARDE 
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