
O que é o CADASTUR? 
Cadastur é o sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor de 
turismo no Brasil. 
O cadastro garante diversas vantagens e oportunidades de negócios aos seus 
cadastrados e é uma importante fonte de consulta para o turista. 
A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, através da sua 
autarquia Paraná Turismo, é o organismo credenciado pelo Ministério do Turismo, 
através de cooperação, para cadastrar as empresas, empreendimentos e serviços 
turísticos no Paraná. 

  
Como se cadastrar? 
Para proceder o cadastro inicial de prestador de serviço turístico, o usuário deverá 
primeiramente cadastrar-se no sistema, clicando em "Sou prestador" e depois em 
Preencher o formulário online (por meio do sistema Cadastur) e anexar documentos, 
caso necessário. 
O certificado será disponibilizado para os cadastros em situação "Regular", após 
deferimento pela Paraná Turismo. 
Para proceder à renovação do cadastro inserir o login e a senha (o login é o número do 
CPF do representante legal). 
Pode-se pesquisar qualquer empreendimento cadastrado no Ministério do Turismo, de 
qualquer Unidade da Federação, bastando para isso acessar no site  Sou Turista ou Sou 
Prestador. 
Também poderá pesquisar no site do Ministério do Turismo. 
www.turismo.gov.br 
 Vantagens e Oportunidades 
  
- Incentivo a participar de programas e projetos do governo federal; 
- Participação em programas de qualificação promovidos e apoiados pelo Ministério do 
Turismo; 
- Acesso a financiamentos por meio de bancos oficiais; 
- Apoio em eventos, feiras e ações do Ministério do Turismo; 
- Visibilidade nos sites do Cadastur e do Programa Viaje Legal. 

 

O Cadastro é obrigatório para algumas atividades conforme (Lei nº 11.771/08 e nº 
8.623/93) 
  
 Atividades Obrigatórias: 

  

I - meios de hospedagem; 
II - agências de turismo; 
III - transportadoras turísticas; 
IV - organizadoras de eventos; 
V - guias de turismo; 
VI - parques temáticos; e 
VII - acampamentos turísticos. 
  

Em caso de dificuldades, o usuário poderá contatar com a Paraná Turismo, pelos 
telefones: (41) 3304-7089 ou pelo e-mail cadastur@turismo.pr.gov.br e Ministério do 
Turismo através do 0800 200 8484. 

https://cadastur.turismo.gov.br/hotsite/#!/public/capa/entrar#capaInicio 
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