Brasília, Novembro/2017

Forma de atuação/estratégia

“Mais Turismo, Gerando +Investimentos, +Empregos, +Renda e
+Inclusão Social, de forma Sustentável”

PAPEL DO MTUR
A atuação do Ministério do Turismo-MTur é orientada pelas diretrizes definidas no
Plano Nacional de Turismo, que estruturam um conjunto de estratégias e ações que
norteiam o desenvolvimento do turismo brasileiro, alinhadas com as ações do
Governo Federal e com o Plano Plurianual.

A importância da atividade turística como indutora do desenvolvimento depende não
somente da existência dos recursos naturais e culturais, mas de uma ação de
planejamento e gestão eficaz e integrada entre o poder público e a iniciativa privada.
Desta forma, é preciso incorporar um conjunto de ações estruturadoras que elevem
o nível de atratividade e de competitividade desses recursos, de modo a transformálos, efetivamente, em produtos turísticos.

Forma de atuação/estratégia
PAPEL DO MTUR
Neste contexto, com a finalidade de fortalecer o papel articulador do Ministério do
Turismo, para que atue com mais eficiência na elaboração e na implantação de
Políticas Públicas de Turismo, definiu-se Diretrizes Estratégicas para reestruturação
do PRODETUR, constituindo-se em um importante instrumento estruturador e
indutor, no desenvolvimento e fortalecimento do Setor Turismo.
O PRODETUR+Turismo foi concebido nas bases do Plano Nacional de Turismo
2018-2022.
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ENTES FEDERATIVOS ELEGÍVEIS

Poderão qualificar-se na obtenção de recursos de financiamentos dos
bancos parceiros e de programação orçamentária do MTur, para
implantação e execução do Prodetur+Turismo:

as Unidades da Federação e

os municípios que integram o Mapa do Turismo Brasileiro.
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OBJETIVO

Apoiar estados, Distrito Federal e municípios no acesso a recursos
provenientes de financiamentos nacionais e internacionais, para
viabilizar a execução de projetos pautados por prévios processos de
planejamento dos territórios priorizados, como uma das medidas para
o desenvolvimento, gestão e estruturação dos destinos turísticos,
assim como para a geração de mais empregos, renda e inclusão
social.
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Objetivos Específicos

 Fortalecer a Política Nacional de Turismo;
 Promover a convergência das ações do Ministério do Turismo e do
conjunto das políticas públicas setoriais nas regiões, com foco na
estruturação dos destinos turísticos, de acordo com o Plano
Nacional de Turismo e o Programa de Regionalização do Turismo;
 Incentivar e apoiar a formulação e a gestão de planos turísticos
estaduais, regionais e municipais, com o protagonismo da cadeia
produtiva, adotando visão integradora de espaços, agentes,
mercados e políticas públicas;
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Objetivos Específicos
Organizar e articular os investimentos públicos para o
desenvolvimento do turismo;
Identificar as necessidades de infraestrutura dos estados, Distrito
Federal, regiões e municípios, assim como articular sua
priorização com áreas setoriais;
Melhorar a infraestrutura turística dos municípios do Mapa do
Turismo Brasileiro;
Apoiar a estruturação de destinos turísticos, por meio da
implementação de planos de desenvolvimento territorial do
turismo;
Contribuir para o desenvolvimento local, regional e nacional do
turismo de forma sustentável e integrada;
Aprimorar a capacidade de gestão pública da atividade turística;
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Objetivos Específicos

 Prover os meios para qualificar os profissionais e serviços, bem
como incrementar a produção associada ao turismo nas regiões e
municípios do Mapa do Turismo Brasileiro;
 Apoiar a promoção e comercialização de destinos e produtos
turísticos brasileiros;
 Impulsionar a melhoria do sistema de informação e estatística de
turismo em níveis estadual, Distrital e municipal;
 Apoiar a formulação de Planos de Atração de Investimentos, bem
como criar oportunidades para a sua promoção; e
 Fomentar o empreendedorismo e a inovação das atividades
turísticas, nos estados, Distrito Federal, regiões turísticas e
municípios do Mapa do Turismo Brasileiro.
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EIXOS DE ATUAÇÃO

Para alcançar estes objetivos, o Programa segue a organização
embasada nos Eixos de atuação da Regionalização do Turismo.

Desta forma, as ações de apoio ao ordenamento, gestão,
estruturação, qualificação, promoção e apoio à comercialização do
turismo, são traduzidas em 08 (oito) eixos e respectivas ações
estratégicas.

Oito Eixos da Regionalização do Turismo
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atuação/estratégia
As propostas a serem apresentadas poderão contemplar um ou mais eixos
de atuação, assim como uma ou várias ações, de acordo com a realidade de
cada estado, Distrito Federal, região turística ou município do Mapa do
Turismo Brasileiro.
As propostas para obtenção de financiamento deverão contemplar ações que
objetivem, principalmente, projetos nas áreas de infraestrutura turística,
saneamento básico, gestão e avaliação ambiental, transporte e
mobilidade urbana, bem como, qualificação, promoção, apoio à
comercialização, pesquisa e inovação, empreendedorismo e parcerias
público-privadas.
As propostas elegíveis serão aquelas contempladas com o Selo +Turismo.
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SELO OFICIAL

O Selo +Turismo identificará os projetos e ações no âmbito do
Prodetur+Turismo, e sinalizará que a proposta de implementação
de plano, programa, projeto ou ação está alinhada com a Política
Nacional de Turismo, com o Plano Nacional de Turismo 2018-2022 e
com as Diretrizes do Prodetur+Turismo.

O Selo será anexado à proposta analisada e validada pelo MTur,
juntamente com uma declaração de prioridade.
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Critérios para concessão do Selo + Turismo
I - para propostas individuais apresentadas por Municípios:
a. compor o Mapa do Turismo Brasileiro, disponível no endereço eletrônico
www.mapa.turismo.gov.br;
b. possuir um Conselho ou Fórum Municipal de Turismo;
c. participar da Instância de Governança Regional da região turística da qual
faz parte, caso já esteja instituída;
d. possuir Plano de Desenvolvimento para o Setor Turismo com prazo de
vigência válido;
e. estar alinhada com os eixos de atuação e as propostas de ações do
Programa; e
f. comprovar experiência na execução de planos de desenvolvimento.
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Critérios para concessão do Selo + Turismo
II - para propostas apresentadas pelos Estados ou Distrito Federal:
a. beneficiar todos os Municípios da(s) região(ões) turística(s) do Mapa do
Turismo Brasileiro contemplada(s) na(s) proposta(s);
b. possuir Instância(s) de Governança Regional(is) e Plano(s) de
Desenvolvimento para o Setor de Turismo referente(s) à(s) região(ões)
turística(s) contemplada(s) na(s) proposta(s);
c. estar alinhada com os eixos de atuação e propostas de ações do
Programa; e
d. comprovar experiência na execução de planos de desenvolvimento.
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ARRANJO INSTITUCIONAL
As propostas deverão ser apresentadas previamente ao Ministério do
Turismo, para posterior envio ao banco financiador.

Inicialmente a proposta será avaliada e, se cumprir os critérios
elencados, deverá receber o Selo Oficial +Turismo.

Após receber o Selo, o ente federativo deverá apresentar a proposta
ao banco financiador, para tratativas quanto à estrutura final da
proposta.
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APOIO do MTur

 LOA: Ação 14TJ – Apoio Federal na Implantação do
PRODETUR. Orçamento de Programação OGU e Emendas
Parlamentares - Contratos de Repasse e Convênios;
 O Ministério do Turismo poderá acompanhar e apoiar a
preparação e execução das Operações de Crédito, dos entes
federativos, como parte do processo de gestão e
monitoramento da implantação e implementação do
Prodetur+Turismo.
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
 Será desenvolvido um sistema de monitoramento e avaliação do
Programa com base em metas e indicadores de resultados
alinhados aos Eixos de atuação do Programa (consolidados em: 1.
Planejamento e Gestão, 2. Infraestrutura, 3. Promoção e apoio à
comercialização, 4. Qualificação e 5. Empreendedorismo,
Pesquisa e Inovação) e aos objetivos estabelecidos para o Plano
Nacional de Turismo – PNT vigente, os quais deverão ser
atualizados a cada revisão do PNT.

MINISTERIO DO TURISMO
SECRETARIA NACIONAL DE ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO
DEPARTAMENTO DE ORDENAMENTO DO TURISMO

Contatos e Maiores Informações: www.turismo.gov.br/programas
As propostas para pleitos dos financiamentos devem ser, previamente,
encaminhadas ao Ministério do Turismo, à Secretaria Nacional de Estruturação
do Turismo.

A versão digital deve ser encaminhada ao e-mail institucional:
cgpla@turismo.gov.br (Coordenação Geral de Planejamento Territorial do
Turismo).
Coordenação Geral de Planejamento Territorial do Turismo(CGPLA) – (61)2023-7291
Departamento de Ordenamento do Turismo(DEOTur) – (61)2023-7676
Secretaria Nacional de Estruturação do Turismo(SNETur) – (61)2023-7888

