
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

Considerando que:

1 – De acordo com o Inventário dos Recursos Turísticos (IRT), o património cultural e

monumenta l  de car iz  re l ig ioso (catedra is /basí l icas,  igre jas/capelas/ermidas,

conventos/mosteiros, santuários) totalizam em todo o país cerca de 4.000 registos, dos quais

aproximadamente 1.000 registos situam-se na região norte, com particular incidência nos

conventos e mosteiros, igreja matrizes, sés e santuários. A nível nacional existem 110

santuários, 52 dos quais no Norte do país;

2 – O aproveitamento turístico de todos estes recursos requer um melhoramento e uma

diversificação das condições em que são realizadas as experiências turístico-culturais ao nível,

por exemplo, da sinalização, do enriquecimento e ajustamento dos conteúdos, dos instrumentos

de animação e da prestação de serviços - e crie propostas inovadoras;

3 – Durante o ano de 2007 e precisamente com o intuito de combater estes problemas a

TUREL|TCR colocou 3 dos seus técnicos em 3 dos seus santuários, colocando à disposição dos

visitantes uma série de serviços;

 4 – A experiencia em causa, permitiu também constatar a deficiente informação que era

transmitida, aquando da visita a estes espaços, e a necessidade de criar guias intérpretes, com

uma formação adequada e cuidada, que prestem serviços nos espaços religiosos e

acompanhem os diversos grupos que os visitam;

5 – Este serviço, oferecido pela primeira vez pela TUREL, permite repensar a organização do

trabalho dos técnicos de Turismo e outros profissionais da área de história, teologia, arquitetura

e outras, a nível nacional, e pode favorecer a criação de mais 2.500 novos postos de trabalho

especializado;

6 – Se torna indispensável criar uma nova dinâmica que aproveite as potencialidades destes



 Profissionais no período de maior sazonalidade, na promoção de eventos de consolidação

cultural em torno do espaço em que operam. Desta forma, é possível manter viva uma relação

entre o Património, a Religiosidade, a Cultura e o Turismo, numa dialética construtiva e

promotora de um desenvolvimento humano mais estruturante;

7 – Pretende a TUREL iniciar um projeto-piloto dos “Guias dos Santuários” durante o mês de

setembro deste ano.

8 – Faz ainda parte das intenções desta instituição preparar um plano nacional de formação

para o turismo religioso e cultural com o objetivo de criar 10.000 postos de trabalho nos

próximos 5 anos.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alíneas d) e e) da Constituição, e as normas

regimentais aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º, n.º 3 do Regimento da Assembleia da

República, que fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro da

Economia e do Emprego, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que

antecedem, respostas às seguintes perguntas:

1 – Tem Vossa Excelência conhecimento dos projetos da TUREL, bem como da proposta

efetuada pela mesma instituição para fazer um protocolo com o Turismo de Portugal e

a  CCDR-N?

2 – Considerando que um dos combates assumidos por este Governo é o desemprego,

está o seu Ministério a idealizar uma forma de apoiar o plano nacional de formação para o

turismo religioso e cultural idealizado pela TUREL?

3 – Existe neste momento alguma medida de apoio ao turismo religioso e cultural?

Palácio de São Bento,  quarta-feira, 19 de Setembro de 2012

Deputado(a)s

ALTINO BESSA(CDS-PP)

HELDER AMARAL(CDS-PP)

JOÃO PAULO VIEGAS(CDS-PP)

JOSÉ MANUEL RODRIGUES(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-Presidentes da
Assembleia da República.
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