MINISTÉRIO DO TURISMO
Secretaria Nacional de Estruturação de Destinos
Departamento de Ordenamento do Turismo
Coordenação-Geral de Mapeamento e Gestão Territorial

24º Encontro dos Interlocutores do Programa de Regionalização
do Turismo

RELATÓRIO

Ministério do Turismo – Sala Plenária, 9º Andar
Esplanada dos Ministérios, Bloco U,
Brasília-DF, 03 de março de 2016

1. OBJETIVOS


Apresentar a nova estrutura do MTur, bem como a nova equipe responsável pela coordenação e
monitoramento do Programa de Regionalização do Turismo;



Oportunizar o diálogo entre os Interlocutores Estaduais do Programa de Regionalização do Turismo e
a equipe do MTur;



Realizar o balanço do processo de atualização do Mapa do Turismo Brasileiro;



Orientar os interlocutores regionais do PRT para o preenchimento do Sistema de Informações do
Programa de Regionalização do Turismo;



Identificar dificuldades encontradas para realização das oficinas regionais e/ou estaduais.



Informar a dialogar sobre previsão de ações do PRT para 2016, com vistas a identificar parcerias e
redefinir prioridades;



Apresentar o Vídeo do Mapa de Regionalização do Turismo para apoio na realização das oficinas
regionais e/ou estaduais.

2. RESULTADOS ESPERADOS


Nivelamento dos Interlocutores Estaduais quanto às atividades e a data prevista para o preenchimento
do Sistema de Informações do Programa, com vistas ao remapeamento do Mapa de Regionalização
do Turismo.



Conhecer as demandas e dificuldades enfrentadas pelos Interlocutores na realização das oficinas em
cada região.



Troca de conhecimento com a nova equipe do MTur responsável pela coordenação e monitoramento
do Programa de Regionalização.

3. PROGRAMAÇÃO

Horário
10h00
10h40
11h00
11h45
12h30
14h00
15h00

Pauta
Boas-vindas – Sr. Neusvaldo Lima – Secretário Nacional de Estruturação
do Turismo
Apresentação do DEOTur e nova equipe PRT – Sr. Rogério Cóser – Diretor
do Departamento de Ordenamento do Turismo
Apresentação da nova estrutura do MTur – Sr. Wilken Souto – Assessor
Especial do Gabinete do Ministro
Balanço do processo de atualização do Mapa do Turismo Brasileiro
Almoço
Balanço do processo de atualização do Mapa do Turismo Brasileiro
Apresentação e diálogo sobre as ações do Programa para 2016
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16h00
17h30

Definição de agenda de reuniões 2016
Encerramento

A abertura do Encontro foi realizada pelo Secretário Nacional de Estruturação do Turismo do
Ministério do Turismo, Sr. Neusvaldo Lima, que deu as boas-vindas aos participantes e
cumprimentou os presentes. Durante a fala, parabenizou a realização da reunião e a importância da
atuação dos Interlocutores para o desenvolvimento do Programa de Regionalização junto ao
Ministério.

Na sequência houve a apresentação dos participantes e da equipe do Ministério do Turismo, e o
pronunciamento do Sr. Rogério Coser, Diretor do Departamento de Ordenamento do Turismo, que
além de dar boas-vindas a todos, deu início aos trabalhos programados.

A apresentação da nova estrutura do MTur foi conduzida pelo Sr. Wilken Souto, Assessor Especial
do Ministro que retratou sobre a nova estrutura e contextualizou a nova gestão.

Em seguida, passou a palavra para a Gabrielle Nunes, Coordenadora-Geral de Mapeamento e Gestão
Territorial do Turismo, juntamente com o apoio do Cristiano Borges, Coordenador-Geral de Produtos
Turísticos, o qual deram início aos trabalhos elencando a troca de atuação e os desafios do Programa
de Regionalização.

Dando continuidade ao dia de trabalho, foi apresentado pela servidora Samarina Carreira, o Sistema
de Informações do Programa de Regionalização do Turismo, que se encontra disponível no seguinte
endereço: http://sistema.mapa.turismo.gov.br. Durante a apresentação, os interlocutores apontaram
que a falta e/ou inatividade de Conselhos/Fóruns Estaduais de Turismo será um problema no
momento da validação do novo Mapa dos Estados.

Após a apresentação do Sistema foi elaborado uma dinâmica conduzida pela Servidora Ana Carla
Moura, para conhecimento sobre o cenário atual quanto a execução das Oficinas Regionais e/ou
Estaduais, cujo resultado está demonstrado no quadro abaixo:
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OFICINAS PARA ATUALIZAÇÃO DO MAPA DO TURISMO BRASILEIRO
UF

NÃO INICIADA*

EM
ANDAMENTO*

SC

31/03/2016

BA

04/04/2016

SE

X

DF

Reunião de validação
no Condetur previsão para
26/03/2016

MT

31/03/2016

MS

X

AM

X

CE

Realizará uma única
oficina até
30/03/2016

PB

25/04/2016

FINALIZADA

PR

Fazendo Ajustes

ES

25/02/2016

RN

fev/16
10/04/2016

PE
GO
PI

30/04/2016
15/03/2016 a
15/04/2016

* data de previsão para conclusão da ação

Dificuldades registradas pelos Estados:


Conselho inativo;



Mobilização dos gestores;



Instâncias de governanças desmobilizadas e inativas;



Goiás relatou que apesar de prever o início das Oficinas para o final de abril, já conversou e
recebeu os documentos de 2/4 dos destinos;



DF chamou a atenção quanto ao fato de não possuir Instâncias Regionais e Municipais;
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Ceará apontou que as eleições municipais têm acarretado a falta de interesse dos municípios



compatibilização de agendas;



falta de recursos e humanos; e



logística.

Após a realização da dinâmica, contou-se com a presença da Coordenadora-Geral de Cadastramento
e Fiscalização dos Prestadores de Serviços Turísticos, Sra. Tamara Galvão e equipe técnica, para
esclarecimentos quanto ao CADASTUR.

4. APONTAMENTOS E ENCAMINHAMENTOS
Diante dos assuntos retratados na reunião, foram destacados pelos participantes os seguintes pontos:
i.

O Estado do Rio Grande do Norte questionou se a Categorização está sendo utilizada na seleção
de propostas cadastradas no SICONV, levantando também dúvidas sobre a previsão de emendas
parlamentares estarem ou não restritas aos Municípios cadastrados no Mapa do Turismo
Brasileiro;

ii.

O Estado da Paraíba salientou a ausência do nome do Programa de Regionalização do Turismo
na nova estrutura do Ministério, evidenciando que tal ausência pode dificultar o papel do
interlocutor no Estado;

iii.

O Estado do Goiás, reforçou a importância da Categorização, em especial atenção às variáveis
utilizadas na metodologia, pois elas podem auxiliar os estados a trabalharem em parceria com o
SEBRAE no processo de formalização;

iv.

Foi apontada a necessidade de uma ação mais contundente do Ministério junto aos Secretários
Estaduais de Turismo a fim de fortalecer o papel dos interlocutores do PRT, em virtude de
dificuldades que alguns desses gestores enfrentam no diálogo com seus superiores hierárquicos
quanto a compreensão sobre a importância e papel estratégico do Programa de Regionalização;

v.

A Estado do Mato Grosso do Sul, destacou a necessidade de fortalecimento do PRT no sentido
de propiciar a integração dos Interlocutores Regionais, para que possam transmitir aos
Municípios informações sobre o Programa de Regionalização e como o turismo se desenvolve;

vi.

A interlocutora do Estado do Paraná, reforçou a necessidade do fortalecimento das Instâncias de
Governança Regionais;

vii.

A data de 30 de abril de 2016 foi ratificada como prazo final para preenchimento do Sistema de
Informações do PRT a fim de permitir a atualização do Mapa do Turismo Brasileiro;
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viii.

A Interlocutora do Estado do Espírito Santo, salientou a importância de se compartilhar com o
Departamento de Estudos e Pesquisas do MTur sugestões de melhoria da metodologia da
Categorização levantadas nas Oficinas Regionais;

ix.

Ficou acordado entre os presentes que seriam envidados esforços para que o próximo Encontro
dos Interlocutores do Programa seja realizado durante o Festival de Turismo das Cataratas, na
última semana de junho de 2016. Na oportunidade a pauta prioritária será a formação e
fortalecimento das Instâncias de Governança Regionais, aproveitando a expertise do Estado do
Paraná nesse tema. Também ficou acordado que em novembro seria necessário um novo encontro
para tratar de pauta distinta e mais abrangente.

x.

Considerando que o Mapa não possui periodicidade determinada para atualização bem como os
apontamentos quanto as dificuldades que podem ser enfrentadas pelos novos gestores
municipais, alguns Estados apontaram a necessidade de atualizar o Mapa em 2017. Assim
acordou-se que também em um próximo encontro agendado para novembro, com local a definir
e pauta mais abrangente, este assunto seria tratado.

xi.

O Estado do Espirito Santo, levantou a preocupação com a Lei do Marco Regulatório que
interfere diretamente na transferência de recursos entre a administração pública e as organizações
da sociedade civil, sugerindo uma capacitação sobre a lei ou uma reunião para troca de
experiências e debate sobre o assunto;

xii.

O Estado do Paraná reforçou a ideia de que os Estados devem retomar os Conselhos Estaduais,
e que deve ser estipulado uma data, um prazo para a formalização das Regiões, de forma a ser
um dever de casa para as UFs.
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5. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO 24º ENCONTRO DOS INTERLOCUTORES
ESTADUAIS
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