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MINISTÉRIO DO TURISMO 
GABINETE DA SECRETARIA NACIONAL DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS, PARCERIAS E CONCESSÕES

Esplanada dos Ministérios, Bloco U, 2º/3º andar - Bairro Zona Cívico-Administra�va, Brasília/DF, CEP 70065-900 
Telefone: - www.turismo.gov.br

 

O�cio Circular nº 212/2021/GSNAIC

 

 

Aos (Às) Senhores (as)

Secretários (as) e /ou Dirigente dos Órgãos Oficiais de Turismo das Unidades da Federação

C/c: Interlocutores Estaduais do Programa de Regionalização do Turismo

Assunto: Atualização do Mapa do Turismo Brasileiro no exercício de 2021.

  

 

Assunto: Atualização do Mapa do Turismo Brasileiro no exercício de 2021.

 

                          Senhor (a) Secretário (a) /Dirigente,

 

1. Fazemos referência ao processo de atualização do Mapa do Turismo Brasileiro
2021, e demais critérios e prazos nacionais estabelecidos no referido Mapa.

2. Ressaltamos que o Mapa do Turismo tem como obje�vo orientar a atuação do
Ministério do Turismo no desenvolvimento das polí�cas públicas, podendo todos os municípios
brasileiros par�cipar do instrumento, desde que cumpram os critérios estabelecidos, em
Portaria, publicada no Diário Oficial da União.

3. Esclarecemos que a ferramenta encontra-se em fase de atualização, e tem como
proposta a modernização de sua plataforma, a qual disponibilizará informações sobre a
a�vidade turís�ca real dos municípios e regiões turís�cas, subsidiando a tomada de decisão por
todas as Unidades da Federação, além de potencializar a atração de inves�mentos, o
incremento da a�vidade em todas as localidades, o aumento da geração de emprego e renda,
impactando, assim, no crescimento da economia em todo o território nacional.  

4. Diante do exposto, tendo em vista um processo minucioso de levantamento de
informações e ajustes necessários no sistema de informação do Mapa do Turismo Brasileiro,
informamos que o processo de atualização do Mapa referente ao biênio 2022/2023, tem a
previsão para ocorrer no segundo semestre deste exercício, conforme cronograma abaixo,
considerando o que determina a Portaria nº 331, de 31 de outubro de 2019.

CRONOGRAMA - MAPA DO TURISMO BRASILEIRO

Descrição da Atividade   Data Previsão
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CRONOGRAMA - MAPA DO TURISMO BRASILEIRO

Publicação da Portaria        ago-21

Orientações sobre preenchimento do sistema        set-21

Abertura do sistema para preenchimento        out-21

Divulgação do Mapa        nov-21

 

5. Para tanto, faz-se necessário aguardar toda a avaliação por parte deste
Ministério, uma vez que serão definidos não só os passos per�nentes ao processo de
atualização, bem como critérios e prazos, levando-se em consideração o período de adaptações
técnicas e legisla�vas dos estados, municípios e regiões turís�cas.

6. Cumpre salientar que con�nua em vigor, até que seja realizado o novo processo
de atualização e respec�va publicação da nova Portaria Ministerial, validando o novo Mapa, a
Portaria nº 271, de 23 de agosto de 2019, per�nente à úl�ma versão do Mapa, que conta com
2.694 municípios, divididos em 333 regiões turís�cas.

7. Reafirmamos o nosso comprome�mento em avançar com a evolução do Mapa
do Turismo Brasileiro, obje�vando facilitar a formulação de polí�cas públicas no
âmbito federal, estadual e municipal. Desta forma, solicitamos, por gen�leza, que aguardem a
conclusão dos processos acima citados.

8. Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem
necessários, por meio do telefone (61) 2023-7264, e-mail: regionalizacao@turismo.gov.br.

                         

 

                          Atenciosamente,

 

  

ANA CARLA FERNANDES MOURA

Coordenadora-Geral de Áreas Estratégicas para o Desenvolvimento Turís�co

 

 

HIGOR DE OLIVEIRA GUERRA

Diretor do Departamento de Ordenamento, Parcerias e Concessões - Subs�tuto

 

 

 DÉBORA MORAES DA CUNHA GONÇALVES

 Secretária Nacional de Atração de Inves�mentos, Parcerias e Concessões – Subs�tuta

mailto:regionalizacao@turismo.gov.br
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Documento assinado eletronicamente por Higor de Oliveira Guerra, Diretor(a) Subs�tuto(a), em
23/07/2021, às 16:34, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Ana Carla Fernandes Moura, Coordenador(a)-Geral, em
23/07/2021, às 16:37, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Débora Moraes da Cunha Gonçalves, Secretário(a)
Nacional da SNAIC - Subs�tuto, em 23/07/2021, às 17:37, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://validacao.turismo.gov.br,
informando o código verificador 1075572 e o código CRC 8B9BC373.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 72031.001081/2021-41 SEI nº 1075572

http://validacao.turismo.gov.br/

