
FORTALECIMENTO DA REDE DE 
REGIONALIZAÇÃO:
A Rede foi construída para estabelecer relacionamentos 
entre os seus participantes  e promover a convergência 
de ações necessárias ao desenvolvimento das regiões 
turísticas, propondo a articulação e promovendo a 
integração e a ampliação de conhecimento entre estados 
e municípios. É classificada  pelo Programa em duas 
ações principais:

 1. ENCONTROS NACIONAIS DOS INTERLOCUTORES 
ESTADUAIS DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO 
TURISMO: Momento que envolve a troca de experiências e 
conhecimentos, intercâmbio e inovação e o aprimoramento 
da comunicação entre o MTur e representantes das 
unidades da federação que têm papel fundamental na 
implementação do Programa PRT. São eles que recebem as 
orientações do Ministério do Turismo para o planejamento, 
implementação, acompanhamento e avaliação das ações 
do Programa em âmbitos estadual, regional e municipal. 
Atuam de forma integrada e articulada, formando a Rede 
Nacional de Regionalização.  

 2. PRT+INTEGRADO: Encontros bimestrais, reuniões e 
palestras com iniciativas compartilhadas entre o MTur e os 
gestores regionais de turismo visando aprimorar o diálogo, 
a interlocução e promover o intercâmbio de experiências 
e boas práticas entre representantes de todos os estados 
brasileiros participantes do Programa de Regionalização do 
Turismo (PRT).  

DOCUMENTOS ORIENTADORES E 
AUXILIARES DO PRT:

  Categorização

  Conselho Municipal

   Regionalização – Sensibilização e 
Mobilização

   Institucionalização da Instância de  
 Governança Regional

   Documento Orientador – Instância de  
 Governança  Regional 

   Orientações para atualização do  
Mapa do Turismo Brasileiro 2019

Mais Informações disponíveis em:

www.regionalizacao.turismo.gov.br 
www.turismo.gov.br



O Programa trabalha a convergência e a interação de todas 
as ações desempenhadas pelo Ministério do Turismo com 
estados, regiões e municípios brasileiros e seu objetivo 
principal é o de apoiar a estruturação dos destinos, a 
gestão e a promoção do turismo no país. Esse programa de 
enfoque territorial é representado a partir dos seus 8 (oito) 
eixos de atuação, que orientam as ações de apoio à gestão, 
estruturação e promoção do turismo nas regiões e municípios. 

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

2017
3.285

328

2.175
291

3.345
303

3.635
276

3.819
200

3.203
219

2016

2013

2009

2006

2004

0

MAPA DO TURISMO BRASILEIRO

Municípios Regiões Turísticas

Como parte da política estratégica 

que norteia o desenvolvimento 

turístico no país, a Regionalização 

é resultado de um processo de 

planejamento descentralizado e 

compartilhado, iniciado em 2003, 

com enfoque territorial.  

Foi lançado em abril de 2004 

e passou por uma avaliação 

participativa em âmbito 

nacional, o que possibilitou sua 

reformulação. Em 2013, suas 

novas diretrizes foram instituídas 

pela Portaria MTur nº 105,  

de 16 de maio de 2013.

INSTRUMENTOS UTILIZADOS PELO PROGRAMA  
DE REGIONALIZAÇÃO:

 MAPA DO TURISMO BRASILEIRO: instrumento utilizado pelo 
Programa de Regionalização responsável pela definição da área – o 
recorte territorial – que deve ser trabalhada prioritariamente pelo 
Ministério do Turismo. 

 MARCOS LEGAIS: Portaria nº 313, de 3 de dezembro de 2013; Portaria 
nº 268, de 28 de dezembro de 2016; Portaria nº 197, de 14 de setembro 
de 2017; e Portaria nº 192, de 27 de dezembro de 2018.

De acordo com a Portaria MTur nº 192/2018, para integrar o Mapa do 
Turismo Brasileiro deverão ser observados os seguintes critérios: 

I – comprovar a existência de órgão ou entidade responsável pela pasta 
de turismo, por meio da apresentação de legislação referente à estrutura 
administrativa da Prefeitura Municipal; 

II – comprovar a existência de dotação orçamentária destinada ao 
turismo, por meio da apresentação da Lei Orçamentária Anual – LOA e 
do Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD vigentes; 

III – comprovar a existência de Conselho Municipal de Turismo ativo, 
mediante a apresentação da legislação que o institui, da ata de posse da 
atual diretoria e das atas das duas últimas reuniões realizadas; 

IV – possuir prestador(es) de serviços turísticos de atividades obrigatórias 
registrado(s) na base de dados do Sistema de Cadastro dos Prestadores 
de Serviços Turísticos – Cadastur até 30 (trinta) dias antes da data de 
fechamento do Sistema de Informações do Programa de Regionalização 
do Turismo – SISPRT; e 

V – apresentar Termo de Compromisso assinado pelo Prefeito Municipal 
e pelo dirigente responsável pela pasta de turismo, conforme modelo 
disponibilizado pelo Ministério do Turismo, aderindo de forma 
espontânea e formal ao Programa de Regionalização do Turismo e à 
região turística.

 CERTIFICAÇÕES: após a atualização do Mapa do Turismo Brasileiro, 
os municípios, os conselhos municipais de turismo e as instâncias de 
governanças regionais formalizadas poderão emitir certificado digital.  
A certificação é uma maneira de comprovar que o município está 
inserido no Mapa e faz parte do rol de destinos brasileiros que trabalham 
o turismo como política de desenvolvimento econômico e geração de 
empregos e renda. O documento poderá ser obtido eletronicamente pelo 
endereço: www.mapa.turismo.gov.br. 

GESTÃO  
DESCENTRALIZADA  
DO TURISMO

INFRAESTRUTURA 
TURÍSTICA

QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL, 
DOS SERVIÇOS E DA 
PRODUÇÃO ASSOCIADA

PROMOÇÃO 
E APOIO À 
COMERCIALIZAÇÃO

PLANEJAMENTO E 
POSICIONAMENTO  
DE MERCADO

INFORMAÇÃO AO 
TURISTA

EMPREENDEDORISMO, 
CAPTAÇÃO E 
PROMOÇÃO DE 
INVESTIMENTOS

MONITORAMENTO

CATEGORIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DAS REGIÕES TURÍSTICAS 
DO MAPA DO TURISMO BRASILEIRO: instrumento elaborado pelo 
Ministério do Turismo para identificar o desempenho da economia  
do setor nos municípios inseridos nas regiões que constam  
no Mapa do Turismo Brasileiro.

 MARCOS LEGAIS: Portaria nº 144, de 27 de agosto de 2015,  
e Portaria nº 30, de 7 de fevereiro de 2018.

A categorização pode servir para: 

a) otimizar a distribuição de recursos públicos;

b)  orientar a elaboração de políticas específicas para cada 
categoria de municípios;

c)  aperfeiçoar a gestão pública, na medida em que fornece 
aos gestores do ministério e dos estados mais um 
instrumento para subsidiar a tomada de decisões;

d)  auxiliar na atualização do Mapa do Turismo Brasileiro, 
realizada bienalmente;

e)  auxiliar na reflexão sobre o papel de cada município  
no processo de desenvolvimento turístico regional.

FORAM UTILIZADAS QUATRO VARIÁVEIS OBJETIVAS 
DIRETAMENTE RELACIONADAS À ECONOMIA DO TURISMO:

Variável Fonte de coleta

Quantidade de estabelecimentos  
de hospedagem 

PSH-IBGE

Quantidade de empregos em 
estabelecimentos de hospedagem

RAIS/MTE

Quantidade estimada de  
visitantes domésticos

Estudo de Demanda  
Doméstica – MTur/FIPE

Quantidade estimada de 
visitantes internacionais

Estudos de Demanda 
Internacional – MTur/FIPE


