
 

 

 
Acordo específico de cooperação foi celebrado ontem, dia 19 de maio 

Politécnico de Leiria e ACISO celebram protocolo de cooperação 

no âmbito do IX Workshop Internacional de Turismo Religioso 
 

O Politécnico de Leiria e a ACISO - Associação Empresarial Ourém-Fátima celebraram ontem, dia 19 de maio, 

um acordo específico de cooperação no âmbito da organização do IX Workshop Internacional de Turismo 

Religioso, a ter lugar nos dias 24 e 25 de junho de 2021, que pela primeira vez assume o formato digital dado 

o contexto mundial da pandemia de COVID-19.  

O protocolo tem em vista a colaboração do Politécnico de Leiria no desenvolvimento de uma plataforma para 

agilizar e organizar a bolsa de contactos digitais, que se estrutura em reuniões pré-marcadas de 15 minutos, 

segundo escolhas feitas pelos hosted buyers e suppliers. A ACISO desenvolverá no site do evento uma 

ferramenta para a escolha ordenada das preferências das contrapartes, comprometendo-se o Politécnico de 

Leiria a organizar o algoritmo de suporte ao agendamento de reuniões entre hosted buyers e suppliers, com 

vista a otimizar as escolhas das contrapartes.  

O Politécnico de Leiria organizará ainda um webinar no formato de mesa redonda sobre a temática do Turismo 

Religioso, que será disponibilizada na plataforma do site e integrada no programa do evento. 

O IX Workshop Internacional de Turismo Religioso decorrerá em formato digital suportado numa plataforma 

específica desenvolvida para o efeito, cujo acesso será efetuado em www.iwrt.pt. O evento será composto 

por uma sessão de abertura e conferências sobre a temática do Turismo Religioso, na manhã do dia 24 de 

junho, aberto a todos os interessados mediante pré-inscrição, e por uma bolsa de contactos na tarde do dia 

24 de junho e todo o dia de 25 de junho, reservada a suppliers e hosted buyers previamente inscritos e 

validados pela organização. 

O IX Workshop Internacional de Turismo Religioso tem como objetivos promover uma bolsa de contactos de 

negócio entre os participantes, promover internacionalmente Portugal enquanto destino privilegiado de 

Turismo Religioso, e reforçar a importância do Turismo Religioso no contexto do setor turístico mundial. São 

convidados a participar nestes workshops os operadores turísticos nacionais, agentes de viagem e hoteleiros, 

entre outros empresários do setor do Turismo, especialmente vocacionados para o Turismo Religioso. 

Leiria, 20 de maio de 2021 

Anexos: Fotografias da assinatura do protocolo.   

Para mais informações contactar:  

Midlandcom – Consultores em Comunicação 

Cristiana Alves * 939 234 512 * ca@midlandcom.pt  
Ana Marta Carvalho * 939 234 518 * amc@midlandcom.pt 
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