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O BNDES é parceiro da CNM, do Iphan e do Ministério do Turismo, no apoio às políticas públicas para a promoção do 
turismo cultural.
O BNDES apoia há mais de 20 anos o patrimônio cultural brasileiro e por isso é reconhecido como um dos mais 
relevantes apoiadores do segmento. 
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Como banco de desenvolvimento, o BNDES investe na preservação do patrimônio cultural brasileiro buscando 
promover a sustentabilidade financeira e a estratégia de longo prazo da instituição.
O apoio do BNDES, busca conciliar a preservação do patrimônio e a vocação das cidades para o turismo cultural, 
promovendo ações para dinamizar a economia local.
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Nesse sentido, o turismo cultural se apresenta com grande oportunidade de desenvolvimento e de geração de 
emprego e renda. 
Todos nós sabemos que o Brasil tem enorme potencial para o turismo, tanto por seu patrimônio natural, quanto 
cultural. Por isso, é importante fortalecermos o setor, que vai ter papel crucial na retomada econômica pós-
pandemia. 
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Nesse contexto de crise e pensando na retomada pós pandemia, a gente apresenta para vocês hoje o programa 
Matchfunding BNDES+Patrimônio Cultural.
O Programa foi idealizado em 2017, como uma iniciativa inovadora para o BNDES no financiamento aos projetos de 
patrimônio cultural. É um piloto, que pode ser replicado por outros atores públicos e privados e também em outros 
setores de atuação.
O primeiro edital foi lançado em 2019 e agora estamos na segunda edição. Nesse contexto de crise, a gente acredita 
que os projetos a serem selecionados têm grande potencial para contribuir para a retomada do turismo cultural. O 
programa não só financia os projetos, mas também capacita as instituições na elaboração de campanhas de 
financiamento coletivo. Por isso, a gente acredita ainda mais em seu potencial na recuperação da crise.
Além de uma forma inovadora de financiamento, a iniciativa busca alcançar um perfil de projetos de pequeno e 
médio porte, que usualmente não são apoiados de forma direta pelo BNDES. 
Por fim, uma característica importante do programa é de sua capacidade de estimular um maior reconhecimento do 
patrimônio cultural pela sociedade, que financia e promove a divulgação dos projetos junto com o BNDES.
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https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/onde-atuamos/cultura-e-economia-criativa/patrimonio-cultural-
brasileiro/matchfunding-bndes-mais-patrimonio-cultural
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