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TURISMO E SERVIÇO DO BEM COMUM 

 

1. No contexto socioeconómico em que Portugal atualmente se encontra, todas as 

possibilidades de promoção do desenvolvimento económico, gerando mais receitas e 

aumento de emprego, são uma verdadeira bênção. Não apenas para o Estado, cativo dos 

seus compromissos internos e externos, mas igualmente para cada um dos cidadãos, seja 

pela promoção do direito ao emprego, seja pela justa remuneração, facilitadora da 

promoção da pessoa em todas as suas dimensões – no respeito pela sua dignidade, em 

que o trabalho se insere (cf. LE. 6); acudindo às necessidades económicas de cada pessoa 

e respetivas famílias; no bem-estar psíquico e emocional de cada cidadão; e no 

compromisso social, em cujo contributo, enquanto desenvolvimento de um autêntico 

bem comum, o trabalho igualmente se compreende. 

 

2. O turismo, ainda que afetado pela atual conjuntura económica, continua a ser, entre 

nós, um segmento de atividade em franco desenvolvimento. Portugal é, efetivamente, um 

país com vocação turística, pelas razões que todos sobejamente conhecemos - o sol e o 

mar, a paisagem natural, o património, a cultura, a gastronomia, a simpatia dos 

portugueses, entre tantos outros fatores que poderíamos ainda considerar, e que se 

diversificam em todo o território nacional. Portugal tem, neste âmbito da atividade 

económica, um conjunto de potencialidades singulares que urge desenvolver, de forma 

sustentável, como meio de progresso económico, de desenvolvimento local, de promoção 

sociocultural das nossas comunidades, bem como de incremento do bem-estar de todos 

os nossos concidadãos. Facultando ainda, simultaneamente, a justa redistribuição dos 

proventos económicos globais, bem como a promoção local de novas possibilidades de 

um autêntico desenvolvimento humano, económico, cultural, ambiental e patrimonial. 

  

3. Se é certo que a prática turística compreende múltiplas exigências que enformam a sua 

viabilidade, enquanto competências técnicas, sejam elas locais ou ambientais, de 

alojamento, de qualidade dos transportes, na oferta de produtos qualificados, entre 

outras; não é de menor importância, para o seu autêntico incremento, a valorização do 

acolhimento, enquanto atitude primordial. O acolhimento constitui-se como o primeiro 

grande valor humano e cristão, na consciência de que a pessoa do turista deve merecer, 
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em todas as circunstâncias, a primeira atenção. Se o sincero acolhimento é um dever 

humano cimeiro, promotor do justo e enriquecedor encontro entre pessoas e suas 

mundividências, ele assume particular significado na perspetiva cristã, porquanto 

comporta a consciência do outro – o visitante – como a via traçada por Cristo, via que 

passa pelo mistério da Sua encarnação e redenção e que se constitui como «a primeira 

estrada que a Igreja deve percorrer»1. 

O acolhimento, nesta perspetiva eclesial, é mesmo «o núcleo central da pastoral do 

turismo»2, enquanto dever fundamental que deve caracterizar toda a comunidade cristã. 

 

4. A Igreja é inequivocamente chamada a prestar singular contributo para o 

desenvolvimento de um turismo englobante e de qualidade. Se este requer aptidão 

específica de todos os grupos da sociedade, não a requer menos à Igreja, seja pela 

proposta de uma autêntica vivência espiritual, que ela é chamada a proporcionar e que o 

tempo de descanso propicia; seja pela disponibilização qualitativa do património cultural 

religioso, assente no tríplice princípio – acolher, disponibilizar, acompanhar; seja ainda na 

proximidade espiritual da própria comunidade cristã, disponível para promover todas as 

formas de um descanso autêntico, revigorador da pessoa na sua integridade. São 

múltiplas as propostas da Igreja para o desenvolvimento desta proximidade e solicitude 

pelo bem da pessoa do visitante, que não podemos descurar. Lugar particular, nesta 

atenção, terão ainda as famílias, podendo encontrar nas diversas comunidades cristãs de 

acolhimento um apoio espiritual e humano às suas vivências, promovendo-se assim um 

tempo de lazer que seja igualmente de fortalecimento das relações de todos os seus 

membros, mediante as quais cada um cresce e se desenvolve harmoniosamente.  

O contributo da Igreja a favor de um turismo de qualidade e de autêntico serviço à pessoa 

do visitante, unindo-se ao esforço de todos os outros setores económicos e sociais que se 

empenham no desenvolvimento desta área de ação humana, é uma forma de 

participação na prossecução de um autêntico bem comum, quer facultando a cada 

visitante tudo o que lhe é necessário para o seu pleno desenvolvimento (cf. GS. 26), quer 

contribuindo para o desenvolvimento económico e social das comunidades que são 

visitadas.  

Cabe ainda à Igreja, no exercício da sua missão, atender aos que trabalham no setor do 

turismo, requerendo para eles, mediante uma oportuna palavra profética, as condições 
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dignas de trabalho e a justa remuneração, atendendo particularmente às condições 

laborais em tempos de maior afluxo de turistas. Também neste sentido a Igreja assume a 

sua missão de serviço à dignidade humana, particularmente quando nos confrontamos 

com violações ao direito do trabalho, em resultado da sua escassez, da sua depreciação, 

ou do incumprimento dos direitos que lhe são inerentes (cf. LE. 8). De igual forma aplica-

se igualmente ao turismo o princípio do destino universal dos bens (cf. GS. 69), que a 

Igreja permanentemente deve defender, pois a receita gerada por ele deverá servir a 

todos, mediante o reinvestimento a favor da comunidade, o que lhe permitirá, enquanto 

todo, um desenvolvimento económico e social mais harmonioso. 

 

Em conclusão, consideramos que o turismo, em Portugal, é um setor de atividade 

económica e social que muito pode ajudar, na hora presente, ao desenvolvimento do país. 

Esta oportunidade pressupõe o empenhamento de todos, nomeadamente da Igreja, com 

aquilo que lhe é específico, não apenas numa dimensão moral ou espiritual, mas 

igualmente na capacidade de disponibilizar os seus meios – culturalmente singulares – 

para o progresso desta área da ação humana. De igual forma, um turismo humanamente 

digno é aquele que respeita os direitos de todos os seus intervenientes: visitantes, 

visitados, operadores do setor. E que de igual forma acrescenta valor integral à 

experiência humana que a atividade turística comporta. 

Um turismo que compreenda estes princípios promove o bem integral da pessoa e 

constitui-se como dinamizador de um autêntico bem comum. Um trilho que Portugal deve 

continuar, na comunhão de pessoas e instituições, a percorrer! 

 

 

Pe. Carlos Alberto da Graça Godinho 

Diretor da Obra Nacional da Pastoral do Turismo 
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