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Acordo de Cooperação para a dinamização 

do turismo religioso no Algarve 

Tópicos da Intervenção do Presidente da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Algarve, José Apolinário 

 

• Missão e atribuições da CCDR: assegurar a coordenação e a articulação 

das diversas políticas sectoriais de âmbito regional; 

 

• AMAL, competências de coordenação intermunicipal e designadamente 

de promoção do desenvolvimento económico, social e cultural; 

 

• Entidade Regional de Turismo atribuições de dinamização dos valores e 

recursos turísticos regionais e sub-regionais;  

 

• Economia do Algarve tem no turismo a sua principal atividade 

económica. 

 

• Até final de setembro os proveitos nos estabelecimentos de alojamento 

turístico no Algarve foram de 60 por cento de igual período de 2019. 

 

• De registar também que, nos primeiros nove meses de 2021, o 

Município de Vila Real de Santo António foi o nono município do País em 

dormidas em alojamento turístico. 
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• O Algarve só pode agradecer aos turistas nacionais, mas também aos 

turistas não nacionais, desde logo de Espanha e Andaluzia, pela 

confiança que depositaram no Algarve como destino seguro e de 

qualidade. 

 

• O turismo terá recuperação gradual, não tão rápida como se desejava, 

dependendo do controlo da pandemia, desde logo se os diversos países 

conseguirem aumentar o ritmo de vacinação à escala global. 

 

• O turismo que aí vem estará mais disponível para valorizar a 

sustentabilidade, o turismo cultural, a visitação de monumentos e 

igrejas. 

 

• O presente projeto-piloto junta o Instituto de Emprego e Formação 

Profissional, a Pastoral do Turismo, as Paróquias, Os Municípios, o 

Turismo, para um desafio conjunto: respeitando o local de culto, abrir 

as igrejas, o património religioso, a riqueza histórica e humana de cada 

uma das nossas igrejas aos visitantes. Um projeto piloto no Sotavento 

do Algarve que pretende estender-se posteriormente a toda a Região. 

 

Vila Real de Santo António, 29 de dezembro de 2021 


