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A actividade turística ten repercusións salientables
en eidos tan variados como o cultural, o ambiental
e, por suposto, o económico e social. O obxectivo
desta xornada é analizar ese impacto socioeconómico
do turismo en Galicia, tanto en conxunto como no
caso particular do protagonismo do Camiño de San-
tiago, que mira xa ao vindeiro Xacobeo.  

Como lembran as empresas agrupadas no cluster de
turismo, “o sector turístico constitúe un dos alicerces
da economía galega, con cifras de actividade xerada
que ascenden a máis de 6 mil millóns de euros, o
que representa o 10,6% do Produto Interior Bruto e
o 11,5% do emprego, cifras que fan do turismo una
das industrias máis potentes na nosa Comunidade e
un dos sectores que está a ser capaz de xerar emprego
en Galicia”. 

Nun contexto de forte competencia internacional, o
fomento da cadea de valor –que inclué a oferta prin-
cipal, as actividades complementarias e tamén os
servizos e equipamentos– é un dos obxectivos com-
partidos polas empresas do sector e a administración,
que tentan acadar unha marca de Galicia como des-
tino de calidade cunha oferta variada e sostible.



O impacto socioeconómico do turismo en Galicia
P R O G R A M A

9:00 h. INAUGURACIÓN DA XORNADA

Corina Porro Martínez
Presidenta do CES

Nava Castro Domínguez
Directora Axencia Turismo de Galicia

Nava Castro Domínguez
Directora Axencia Turismo de Galicia

Galicia como destino turístico

09:30 – 10:00 h. PRIMEIRO RELATORIO

Melchor Fernández Fernández
Grupo de Análise e Modelización Económica (GAME) - IDEGA
Universidade de Santiago de Compostela

Impacto socioeconómico 
do Camiño de Santiago

10:00 – 11:00 h. SEGUNDO RELATORIO

Teresa Ferreira
Diretora do Departamento de Desenvolvimento 
e Inovaçao de Turismo de Portugal

Joao Gomes de Abreu de Lima
Presidente Associaçao do Caminho Português de
Santiago

O Camiño en Portugal

11: 30 - 12:30 h. TERCEIRO RELATORIO

11:00 – 11:30 h. PAUSA CAFÉ

Representantes das organizacións 
sindicais e empresariais do 
Consello Económico e Social de Galicia

Repercusións económicas e sociais 
da actividade turística

12:30 - 13:30 h.  MESA REDONDA

13:30 h. CLAUSURA DA XORNADA


