PROGRAMA
VII WORKSHOPS INTERNACIONAIS DE TURISMO RELIGIOSO
7 A 9 Março 2019

A ACISO - Associação Empresarial Ourém-Fátima, em colaboração com o Município de
Ourém, o Município da Guarda e o Santuário de Fátima, com o apoio do Programa
Operacional Regional do Centro, do Turismo de Portugal e do Turismo do Centro de
Portugal, organiza os VII Workshops Internacionais de Turismo Religioso nos dias 7, 8 e
9 de março 2019, em duas cidades: Fátima e Guarda, Portugal.
São convidados a participar nestes Workshops todos aqueles que têm interesse na
temática do Turismo Religioso.
De forma mais consistente, a organização incentiva a participação de empresas do trade
especializadas ou com manifesto interesse no turismo religioso, nomeadamente
operadores turísticos, empreendedores turísticos, facilitadores e criadores de
alojamento local, empresas de animação turística, de transportes, de restauração, entre
outros empresários com atuação nesta área.
Os VII Workshops Internacionais de Turismo Religioso são compostos por quatro partes:
1) Conferência, a desenvolver em Fátima durante o dia 7 de março, aberto e de
frequência gratuita para qualquer interessado na reflexão sobre o Turismo
Religioso. Serão convidados oradores nacionais e internacionais para debaterem
o tópico proposto. O registo no seminário é gratuito, mas obrigatório.
2) Bolsa de contactos, a realizar na tarde de dia 7 de março e durante o dia 8 em
Fátima, aberto estritamente a profissionais inscritos. As reuniões serão préagendadas entre Hosted buyers (compradores internacionais convidados pela
organização) e Suppliers (empresas pagantes). Nesta parte será também
permitida a presença de Expositores.

3) Segmento específico de Turismo de Herança Judaica, a realizar na cidade da
Guarda a partir de dia 9, sob organização daquela cidade, para os interessados
neste segmento.
4) Pós-tours organizados pelas Agências Regionais de Promoção Turística “ARPTs”
parceiras, e acesso à Bolsa de Turismo de Lisboa (“BTL”). Em ambos os casos as
inscrições são estritamente limitadas aos Hosted buyers interessados.
PROGRAMA
Quarta-feira, 6 de março de 2019 (apenas para Hosted buyers)
PRÉ TOUR - Dia de visita a Fátima e/ou a região.
Quinta -feira, 7 de março de 2019
8h00 Receção dos participantes - Centro Pastoral Paulo VI
9h00 Conferência - Auditório do Centro Pastoral Paulo VI
12h30 Almoço volante – Refeitório do Centro Pastoral Paulo VI (reservado a Hosted
Buyers, Expositores e Suppliers)
14h30 às 17h00 Bolsa de Contactos – Salão do Bom Pastor do Centro Pastoral Paulo VI
(reservado a Hosted Buyers, Expositores e Suppliers)
20h00 Jantar Oficial em Coimbra (reservado a Hosted Buyers, Expositores e Suppliers)

Sexta-feira, 8 de março de 2019 (reservado a Hosted Buyers, Expositores e Suppliers)
9h30 às 17h30 Bolsa de Contactos – Salão do Bom Pastor do Centro Pastoral Paulo VI
O almoço volante decorrerá no refeitório do Centro Pastoral Paulo VI às 12h30.

A partir deste momento o programa é limitado aos Hosted buyers interessados. Os
Hosted buyers serão convidados a participar num dos seguintes programas.

TURISMO DA HERANÇA JUDAICA:
Sexta 8 de março de 2019: Transfer de autocarro para a cidade da Guarda
Sábado 9 de março de 2019: Workshop Turismo Judaico na Guarda
Domingo 10 de março de 2019: Início dos Pós Tours
TURISMO CATÓLICO:
Sábado, 9 de março de 2019: Tour em Fátima e na região
Domingo, 10 de março de 2019: Início dos Pós Tours

PÓS-TOURS: 10 a 12 de março
Os Hosted buyers serão convidados a participar num pós-tour. Os programas
estarão disponíveis para download no site.
Dia 12, os Hosted Buyers que o pretenderem seguirão para Lisboa ficando
inseridos no programa Bolsa de Contactos de Lisboa (BTL).
Atente: O programa não prevê alimentação kosher na Guarda, nem em Fátima.

BTL: 13 a 14 de março
Fim dos pós-tours e início dos transferes para aeroportos. Os Hosted buyers
interessados em visitar a BTL serão transferidos para hotel em Lisboa e inseridos
no programa de Hosted Buyers da BTL. O programa de Hosted Buyer da BTL
inclui um máximo de duas noites nesta cidade.

PARTICIPAÇÃO
A participação nestes Workshops prevê quatro modalidades:
1. Participação na conferência: aberto à participação do público em geral no dia 7
de março. Esta participação é gratuita;
2. Hosted buyers: operadores turísticos estrangeiros que são convidados pela
Organização a participarem no evento. Os convites efetuados serão limitados
pelo budget da organização, pela necessidade de diversificação geográfica,
atendendo à necessária rotatividade de buyers, e à qualidade dos mesmos. A
organização sugere que qualquer operador internacional se candidate a ser
convidado. Estes participam na conferência, nas reuniões One-to-One e têm um
programa próprio com tours de familiarização com a oferta turística nacional
(fam trips);
3. Suppliers: operadores turísticos, agentes de viagens, hoteleiros e empresários
do setor do turismo com operações de Turismo Religioso que pretendam estar
presentes no evento através de presença em reuniões One-to-One, em Fátima,
onde poderão promover os seus produtos/serviços. Podem participar no
programa completo (Conferência e reuniões One-to-One).
4. Expositores: operadores turísticos, agentes de viagens, hoteleiros e empresários
do setor do turismo com operações de Turismo Religioso que pretendam
reforçar a sua presença no evento através de mesa onde expõem os seus
produtos/serviços. Podem participar no programa completo (Conferência e
reuniões One-to-One). A organização reserva-se o direito de convidar
expositores institucionais e sponsors para estarem presentes neste espaço, no
entanto esta participação não inclui as reuniões One-to-One.
Fátima, 16 de novembro de 2018

