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https://www.sescpantanal.com.br/hotel.aspx?s=8#!p1_0
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http://www.cnc.org.br/sites/default/files/arquivos/relatorioturismocenariosemdebate_aviacao-turismoesportivo.pdf
http://www.cnc.org.br/sites/default/files/arquivos/turismocenariosemdebate_impaceconomiacolaborativa_0.pdf
http://www.cnc.org.br/sites/default/files/2019-06/Turismo%20-%20Eventos%20Em%20Debate.pdf






http://www.cnc.org.br/editorias/turismo/publicacoes
https://www.facebook.com/Sistema.CNC/
https://www.youtube.com/tvcnconline?gl=BR&hl=pt




https://viajecomosesc.com.br/


 

 

 

 

Referências 
 
 
Quer saber mais sobre a atuação do Sistema CNC-Sesc-Senac no Turismo, assista aqui nossa videoanimação. 
https://youtu.be/T_kxd9Qe-P8 
 
 

Saiba mais sobre as associações, documentos e ações citados na Linha do Tempo do Turismo:  
 
 
Página/Slide 3 
Federação Nacional dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (atual Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação – FBHA) - 
http://www.fbha.com.br/ 
Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV) - http://www.abav.com.br/ 
Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) - http://www.embratur.gov.br/ 
 
Página/Slide 4 
Senac - https://www.senac.br/ 
Sesc - http://www.sesc.com.br/ 
Sesc São Paulo - https://www.sescsp.org.br/?m=0 
Bureau International du Tourisme Social (atual Organização Internacional de Turismo Social - OITS) - http://www.oits-isto.org/oits/public/index.jsf 
Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) - http://abih.com.br/ 

https://youtu.be/T_kxd9Qe-P8
https://youtu.be/T_kxd9Qe-P8
http://www.fbha.com.br/
http://www.abav.com.br/
http://www.embratur.gov.br/
https://www.senac.br/
http://www.sesc.com.br/
https://www.sescsp.org.br/?m=0
http://www.oits-isto.org/oits/public/index.jsf
http://abih.com.br/


 

 

 

Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) - https://abrasel.com.br/ 
 
Página/Slide 5 
Mercosul -https://www.mercosur.int/pt-br/ 
Política Nacional de Ecoturismo -
http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/Ecoturismo_Versxo_Final_IMPRESSxO_.pdf 
Programa Nacional de Financiamento do Turismo (Prodetur)-  http://www.prodetur.turismo.gov.br/ 
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/onde-atuamos/turismo 
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Organização Mundial de Turismo (OMT/ UNWTO) - http://www2.unwto.org/ 
Código Mundial de Ética do Turismo - 
http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/PREVIEW_MTUR_Codigo_de_Etica_Turismo_120_210
mm_Portugues.pdf 
Federação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux (atual Brasil Convention & Visitors Bureau) - https://brasilcvb.com.br/ 
Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur) - http://www.fornatur.com.br/institucional.php 
Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil - 
http://www.regionalizacao.turismo.gov.br/images/roteiros_brasil/acao_municipal_para_a_regionalizacao_do_turismo.pdf 
 
Organização Mundial de Turismo. 
http://www2.unwto.org/ 
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Agencia Nacional de Aviação Civil (Anac) - https://www.anac.gov.br/ 

https://abrasel.com.br/
https://www.mercosur.int/pt-br/
http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/Ecoturismo_Versxo_Final_IMPRESSxO_.pdf
http://www.prodetur.turismo.gov.br/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/onde-atuamos/turismo
http://www2.unwto.org/
http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/PREVIEW_MTUR_Codigo_de_Etica_Turismo_120_210mm_Portugues.pdf
http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/PREVIEW_MTUR_Codigo_de_Etica_Turismo_120_210mm_Portugues.pdf
https://brasilcvb.com.br/
http://www.fornatur.com.br/institucional.php
http://www.regionalizacao.turismo.gov.br/images/roteiros_brasil/acao_municipal_para_a_regionalizacao_do_turismo.pdf
http://www2.unwto.org/
https://www.anac.gov.br/


 

 

 

Associação Brasileira de Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta) - http://abeta.tur.br/pt/pagina-inicial/ 
Turismo Náutico – Busca da regulamentação dos cruzeiros marítimos do País - http://www.cnc.org.br/sites/default/files/arquivos/turismo-
nautico_baixa.pdf 
Turismo Receptivo e Capacitação Profissional - http://cnc.org.br/sites/default/files/arquivos/miolo_turismo_receptivo.pdf 
Dimensionamento Econômico da Indústria de Eventos no Brasil - https://cultura.rs.gov.br/upload/arquivos/carga20190116/07161618-ii-
dimensionamento-economico-da-industria-de-eventos-no-brasil-2013-sebrae-e-abeoc.pdf 
Associação Brasileira de Empresas de Eventos (Abeoc Brasil) - https://abeoc.org.br/  
Programa Nacional de Educação Senac na Copa 
Seminário Turismo Brasil (parceria CNC e O Globo) - http://www.cnc.org.br/sites/default/files/arquivos/o_globo_-_cnc.pdf 
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Associação Latino-Americana de Gestores de Eventos e Viagens Corporativas (Alagev) -https://alagev.org/ 
Seminário Jurídico do Turismo CNC - http://www.cnc.org.br/sites/default/files/arquivos/encarte_cnc-panrotas_seminario_juridico_de_turismo.pdf 
Estudo Empregabilidade no Turismo (CNC) - http://www.cnc.org.br/editorias/economia/pesquisas/empregabilidade-no-turismo-1o-semestre-de-2018  
Turismo: +desenvolvimento, +emprego +sustentabilidade -  
http://www.cnc.org.br/sites/default/files/arquivos/turismo_maisdesenvolvimento-maisemprego-maissustentabilidade.pdf 
 

http://abeta.tur.br/pt/pagina-inicial/
http://www.cnc.org.br/sites/default/files/arquivos/turismo-nautico_baixa.pdf
http://www.cnc.org.br/sites/default/files/arquivos/turismo-nautico_baixa.pdf
http://cnc.org.br/sites/default/files/arquivos/miolo_turismo_receptivo.pdf
https://cultura.rs.gov.br/upload/arquivos/carga20190116/07161618-ii-dimensionamento-economico-da-industria-de-eventos-no-brasil-2013-sebrae-e-abeoc.pdf
https://cultura.rs.gov.br/upload/arquivos/carga20190116/07161618-ii-dimensionamento-economico-da-industria-de-eventos-no-brasil-2013-sebrae-e-abeoc.pdf
https://abeoc.org.br/
http://www.cnc.org.br/sites/default/files/arquivos/o_globo_-_cnc.pdf
https://alagev.org/
http://www.cnc.org.br/sites/default/files/arquivos/encarte_cnc-panrotas_seminario_juridico_de_turismo.pdf
http://www.cnc.org.br/editorias/economia/pesquisas/empregabilidade-no-turismo-1o-semestre-de-2018
http://www.cnc.org.br/sites/default/files/arquivos/turismo_maisdesenvolvimento-maisemprego-maissustentabilidade.pdf



	ApresentaçãoPPT-Cetur3
	Número do slide 1
	Número do slide 2
	Número do slide 3
	Número do slide 4
	Número do slide 5
	Número do slide 6
	Número do slide 7
	Número do slide 8
	Número do slide 9
	Número do slide 10
	Número do slide 11
	Número do slide 12
	Número do slide 13
	Número do slide 14
	Número do slide 15
	Número do slide 16
	Número do slide 17
	Número do slide 18
	Número do slide 19
	Número do slide 20

	Página-índice3
	Agencia Nacional de Aviação Civil (Anac) - https://www.anac.gov.br/
	Associação Brasileira de Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta) - http://abeta.tur.br/pt/pagina-inicial/
	Turismo Receptivo e Capacitação Profissional - http://cnc.org.br/sites/default/files/arquivos/miolo_turismo_receptivo.pdf
	Dimensionamento Econômico da Indústria de Eventos no Brasil - https://cultura.rs.gov.br/upload/arquivos/carga20190116/07161618-ii-dimensionamento-economico-da-industria-de-eventos-no-brasil-2013-sebrae-e-abeoc.pdf
	Associação Brasileira de Empresas de Eventos (Abeoc Brasil) - https://abeoc.org.br/
	Página/Slide 8
	Associação Latino-Americana de Gestores de Eventos e Viagens Corporativas (Alagev) -https://alagev.org/

	Seminário Jurídico do Turismo CNC - http://www.cnc.org.br/sites/default/files/arquivos/encarte_cnc-panrotas_seminario_juridico_de_turismo.pdf
	Estudo Empregabilidade no Turismo (CNC) - http://www.cnc.org.br/editorias/economia/pesquisas/empregabilidade-no-turismo-1o-semestre-de-2018
	Turismo: +desenvolvimento, +emprego +sustentabilidade -
	http://www.cnc.org.br/sites/default/files/arquivos/turismo_maisdesenvolvimento-maisemprego-maissustentabilidade.pdf

	apresentação-pagFinalCETUR

