
Apoio ao Setor Público e Privado do Turismo



A partir das bases do PNT 2018-2022 e da Regionalização 
do Turismo, o MTur buscou o alinhamento das Políticas 

Públicas do Turismo:

 Regionalização do Turismo

 Gestão Descentralizada

 Mapa do Turismo Brasileiro

 Investimentos em Infraestrutura Básica e Turística

 Programa de Qualificação Profissional do Setor

 Promoção e Comercialização dos Destinos Turísticos (Marketing Turístico)

 Pesquisas e Sistemas de Estatísticas Turísticas Nacionais (Inteligência 

Turística)

 Atração de Investimentos Privados para o Setor Turismo

 CADASTUR



Ações Integradas: Setor Público e Privado

 A importância da atividade turística como indutora do 

desenvolvimento econômico e social, 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. 

 O desafio é transformar os prévios processos de planejamento, 
em ações concretas de estruturação dos destinos turísticos.



A partir destas concepções e diretrizes 
surge o

Turismo

Investimento

Emprego

Renda

Inclusão Social

Sustentabilidade (econômica, sociocultural e 
ambiental)



O que é ?

O PRODETUR+Turismo apoia os setores público e privado do turismo, no acesso a
recursos provenientes de financiamentos nacionais e internacionais, para viabilizar a
execução de projetos de estruturação do turismo, como uma das medidas para o
desenvolvimento, fomento e investimentos no Setor Turismo, gerando empregos,
renda e inclusão social.



Para quem?

 Estados e Distrito Federal

 Municípios do Mapa do Turismo 
Brasileiro

 Empresários, empreendedores e 
investidores do Setor Privado do 
Turismo



Eixos de Atuação do Programa



Parceiros



O QUE PODE SER FINANCIADO 
Infraestrutura básica e turística.
Saneamento Básico.
Transporte e Mobilidade Urbana.
Iluminação Pública.
Requalificação Urbana;
Investimentos para implantação, expansão,

modernização e/ou recuperação de empreendimentos,
infraestrutura, incluindo estudos, projetos, obras civis,
instalações, treinamento, entre outros;

Produção ou aquisição de máquinas e equipamentos
novos (inclusive veículos utilitários, ônibus, caminhões e
aeronaves), de fabricação nacional e credenciados pelo
BNDES;

Bens novos, insumos, serviços, softwares;
Capital de giro;
Demais itens financiáveis conforme Eixos de Atuação do

Programa



Selo       Turismo

O Selo+Turismo identifica que os planos ou projetos apresentados e, previamente
analisados pelo MTur, são prioritários para o desenvolvimento do turismo no
Brasil, estão alinhados com as diretrizes do Programa e tem prioridade na análise
de crédito pelo banco financiador.



Como acessar o Programa? – Parceria







Resultados Parciais

89 PROPOSTAS Recebidas

 55 SELOS+Turismo Concedidos

66Municípios Aderiram (em 19 Estados)

 19 Empreendimentos Privados

 Valor de INVESTIMENTOS:

R$ 3,75 Bi



Alinhamento com as Políticas Públicas
PNT 2018-2022

Gera 
Emprego 
e Renda

É para o 
Público e 
o Privado

Agora é 
para todo 
o Brasil

Gera 
Ambiente 

de 
negócios

Para o 
Grande e 

para o 
Pequeno



Contatos e maiores informações

atendimento.prodetur@turismo.gov.br

www.prodetur.turismo.gov.br




