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INVENTÁRIO DA OFERTA TURÍSTICA
PONTOS DE DISCUSSÃO
CATEGORIA A – Infraestrutura de
Apoio ao Turismo
CATEGORIA B – Serviços e
Equipamentos Turísticos
CATEGORIA C – Atrativos
Turísticos

INSTRUÇÕES
INICIAIS

Os campos que possuírem o símbolo * (asterisco) vermelho são campos obrigatórios. Caso a informação
não seja preenchida, não será possível a inclusão do formulário no sistema.
Os campos não obrigatórios do sistema também são de suma importância, pois complementam as
informações obrigatórias.
As informações do sistema pertinentes ao turista serão disponibilizadas no Portal Minas Gerais. Sendo
assim é importante atentar-se para a veracidade e qualidade das informações inseridas.
As informações para o preenchimento do Módulo deverão estar contidas no formulário do Inventário da
Oferta Turística. Sendo assim, o bom preenchimento dos formulários auxiliará o preenchimento dos
campos no sistema.
O campo “Região Turística” se refere ao Circuito Turístico ao qual o município é associado.
Os campos “latitude” e “longitude” deverão ser preenchidos no seguinte formato: -19.78541 (Latitude) e
-43.950148 (Longitude).
Sobre o campo “fotos promocionais”, destaca-se que deverão ser preenchidos apenas com fotos
promocionais. Portanto é importante ter fotos que consigam caracterizar, da melhor forma possível, os
serviços, equipamentos e atrativos turísticos.
O município possui em sua estrutura organizacional o setor de “tributos”, no qual é possível conseguir
o CNPJ de todas as empresas. Para solicitar a relação de CNPJ, devem-se elencar todos os setores de
interesse e especificar as informações necessárias. Vale ressaltar que a liberação desta lista é de acordo
com a análise individual de cada município.
O CAMPO “RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO” É UM CAMPO DE PREENCHIMENTO
OBRIGATÓRIO EM TODOS OS FORMULÁRIOS. DESTACA-SE QUE NESTE CAMPO DEVEM
CONSTAR AS INFORMAÇÕES DO RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DAS
INFORMAÇÕES DAQUELE INVENTÁRIO, OU SEJA, DO PESQUISADOR.

Dicas Gerais de Preenchimento
Primar por informações claras, objetivas e sucintas.
Selecionar os atrativos, equipamentos e infraestrutura de interesse
turístico.
Ter qualidade e não quantidade de informações.
Realizar uma pesquisa de gabinete eficiente.

MANTER UMA LINGUAGEM FORMAL EM TODO O TRABALHO E TER UMA ATENÇÃO AO PORTUGUÊS: LEMBRE-SE
QUE ESTAS INFORMAÇÕES SERÃO DISPONIBILIZADAS PARA DIFERENTES PÚBLICOS, INCLUSIVE AO PÚBLICO FINAL:
TURISTAS, PESQUISADORES E INVESTIDORES.

Categoria A -Infraestrutura
de Apoio ao Turismo
Nesta categoria deverão ser preenchidas as informações
sobre instalações e serviços, públicos e privados, que
proporcionam o bem-estar dos residentes e também dos
visitantes, tais como sistema de transportes, de saúde, de
segurança, de comunicação, de abastecimento de água,
de energia e tantas outras estruturas básicas e facilidades
existentes no município.

A1 – Informações Básicas do Município
A2.1 – Meios de Acesso ao Município Geral
A2.2 – Meios de Acesso ao Município
A4 – Sistema de Segurança
A5 – Sistemas hospitalares
A7 – Outros Serviços

CATEGORIA B
SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
TURÍSTICOS
A Categoria B se refere ao conjunto de estabelecimentos e prestadores de serviços
que dão condições para que o visitante tenha uma boa estada: hospedagem,
alimentação, diversão, transporte, agenciamento, etc. Ou seja, são os serviços
essenciais para que o turista possa se deslocar, permanecer no destino e retornar
ao seu destino de origem.

B1 – Serviços e Equipamentos de Hospedagem
B2 – Serviços e Equipamentos de Alimentos e Bebidas
B3 – Serviços e equipamentos de Agências de Turismo
B4 – Serviços e Equipamentos de Transporte Turístico
B5 – Serviços e Equipamentos de Eventos
B6 – Serviços e Equipamentos de Lazer
B7 – Outros Serviços e Equipamentos Turísticos

Categoria C
Atrativos
Turísticos

Esta categoria abrange os elementos da
natureza, da cultura e da sociedade – lugares,
acontecimentos, objetos, pessoas, ações – que
motivam alguém a sair do seu local de residência
para conhecê-los ou vivenciá-los.

C1 – Atrativos Naturais
C2 – Atrativos Culturais
C3 – Atividades Econômicas
C4 - Realizações Técnicas e Científicas Contemporâneas
C6 – Gastronomia

