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Olhar para um ponto focal…
permite o entendimento em várias dimensões!
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Conhecer ComunicarTurismo

Procurar
Descobrir
Ter curiosidade
Aumentar conhecimento
Ter sentido de pertença

Quais as características do setor?
Que dados dispomos?

Algumas particularidades do Turismo 
Religioso?

O que aconteceu em tempos de pandemia?
O que dizem os turistas/peregrinos?
O que e como aprendem os turistas?

Comunicar nas suas diversas 
dimensões, diferentes atores, 

diferentes contextos, diferentes 
comunidades (dentro/fora).

Comunicar com diferentes meios
Comunicar o turismo.



ESTUDAR…
Recolher dados que nos permitam 
entender melhor o que é o turismo e 
como funciona, assim como todos os seus 
stakeholders, o que possibilitará definir 
melhor objetivos de trabalho e de 
colaboração
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Preâmbulo sobre Turismo

Lazer e gestão do tempo livre num contexto de turismo versus
peregrinação

Inclui duas geografias fundamentais:

material

imaterial

Património material religioso 
com diferentes escalas, 
dimensões e natureza

Património imaterial religioso 
que inclui emoções perceção, 

motivação religiosa ou 
espiritual

Memória
Tradições

Identidade
História 

Paisagem

Individual e/ou coletiva

CONHECER

Lugares
Comunidades

Património I/M
Percursos
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Dados disponíveis em Portugal

Estatísticas do 
Turismo 2020, INE

Estatísticas do 
Santuário de Fátima

Diminuição de 73,7% das chegadas de 
turistas em Portugal.
Apenas 0,4% das viagens foram por 
motivos religiosos (diminuição 
acentuada).
O concelho de Ourém perde 75% dos 
hóspedes e perde mais de 77% dos 
proveitos totais dos alojamentos 
turísticos.

Diminuição de 80% do número de 
participantes em celebrações (2018 

eram 7 milhões passa para 1,5 
milhões em 2020).

Em 2019 foram anuladas 1.045 
peregrinações organizadas.

Quebra de receitas no SF (- 50,6%, 
ao nível dos donativos).Descida acentuada nas 

diferentes dimensões
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Inquérito realizado  em junho de 2021 com três perspetivas:

1) Impacto da pandemia nas peregrinações/no turismo religioso.

2) Adesão a práticas digitais de vivência religiosa e construção de 
comunidade(s).

3) Consequências da pandemia na espiritualidade individual.
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Principais conclusões do inquérito:

1) Apenas ¼ da população inquirida costuma realizar uma peregrinação a pé por ano 
(Santuário de Fátima e Santiago de Compostela como principais destinos). Apenas um 
grupo muito pequeno de inquiridos manteve esta prática no contexto da pandemia, 
tendo realizado uma peregrinação acompanhado por grupos pequenos.

2) No contexto do confinamento, quase 70% dos inquiridos já costumavam procurar 
conteúdos online, sendo uma experiência recorrente e incorporada nos hábitos. Mais 
de 50% da população inquirida acompanhou algumas das cerimónias religiosas nos 
santuários onde costuma peregrinar, embora a população se tenha dividido entre um 
grupo de crentes com uma experiência, durante o COVID-19, mais isolada e mais 
superficial e um grupo de crentes cuja experiencia foi mais profunda e mais partilhada.
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Principais conclusões:

3) As instituições católicas foram das primeiras a adaptarem-se à situação, reforçando as 
condições de segurança e criando meios alternativos de aproximação dos crentes entre 
a comunidade, celebrações, lugares sagrados e de culto.

4) Quase 80% dos inquiridos pretende continuar a utilizar os meios eletrónicos para 
acompanhar e realizar experiências religiosas distintas. A experiência “mista” tornou-
se numa realidade aceite pelos crentes e pelas instituições religiosas.

5) Relativamente ao turismo religioso a aposta nos meios de comunicação pode tornar, 
nalgumas situações, esta experiência mais inclusiva e imediata.



SABER…
Aprender com o que se 
estuda sobre o que é o 
Turismo e seus processos e 
com o que se vê em termos 
do processo comunicacional –
na relação com os outros e 
com os meios de 
comunicação. Promove uma 
melhor literacia
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• Diálogo com as Universidades para a inserção e valorização do 
turismo religioso no plano curricular ou em cursos de formação 
especifica.

• Promoção das Jornadas da Pastoral do Turismo, nomeadamente para 
permitir o conhecimento de boas práticas e a troca de experiências 
com entidades nacionais e estrangeiras.

Algumas das missões da ONPT associadas 
ao saber



VISITAR, DIVULGAR…
Conhecer com os lugares, ir e 
ver e compreender a história 
e a cultura; dar a conhecer, 
dimensão esta que, em tempo 
de crise é determinante.
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• Divulgação do Património Religioso (plataformas digitais) através de 
diferentes meios telemáticos (Facebook, Instragram, página web..). 
Neste contexto, para a ONPT «a comunicação terá que ser uma arma 
de grande valor estratégico ao serviço de toda ação da ONPT e dos 
seus objetivos»

• Formação de uma rede de igrejas preparadas para visitas turísticas

• Apoio às Dioceses no que estas entenderem ser necessário: criação de 
suportes comunicacionais, divulgação de atividades, etc.

Algumas das missões da ONPT associadas 
à divulgação 



COLABORAR…
Identificar e conhecer os 
problemas do sector e dos 
que nele trabalham, 
cooperando no 
desenvolvimento de 
estratégias para superar as 
dificuldades
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• Aprofundamento e criação de sinergias entre a ONPT os organismos 
estatais e associações empresariais relacionadas com o turismo 

• Estabelecimento de ligação a todas as Dioceses do país 

• Contribuir para a valorização das Jornadas Mundiais da Juventude 
(JMJ 2023)

Algumas das missões da ONPT associadas 
à colaboração



ACOLHER…
Promover o encontro
consigo mesmo, com o 
próximo. Com Deus, 
encarando o turismo 
como uma ação de 
aprofundamento do 
conhecimento interior
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• Criar, solicitando o auxílio da Comissão Episcopal para a Liturgia e 
Espiritualidade, as diretrizes e meios de formação para o Ministério do 
Acolhimento

• Criar, solicitando o auxílio da comissão episcopal para a liturgia e 
espiritualidade, uma formação bianual para as wedding planners a 
operar em Portugal sobre a liturgia matrimonial e o processo 
matrimonial canónico 

• Continuar a acompanhar o desenvolvimento dos Caminhos de Santiago e 
dos Caminhos Marianos, dando a conhecer e desenvolvendo em parceria 
com a Comissão Episcopal para a Liturgia e Espiritualidade, subsídios 
para melhor ajudar os peregrinos

Algumas das missões da ONPT associadas 
ao acolhimento



SUSTENTABILIDADE
«É importante que as pessoas, na Igreja, 
vejam o Turismo como algo que também 
pode contribuir para a sua 
sustentabilidade e a da realidade local» 
(…) esta dinâmica pode gerar vários 
postos de trabalho, de forma direta e 
indireta», permitindo «superar o “Turismo 
de massas, que destrói», passando para 
uma atitude «que conserva, que 
mantém» e valoriza os locais que visita.

Pe. Miguel Neto
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Turismo para um crescimento inclusivo
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Olhar para um ponto focal…
Implica sair dele para comunicar e fazer propostas sustentáveis!



Muito obrigadas…
Pela vossa atenção!


