
Unidade orgânica Atividades/Procedimentos AREA FUNCIONAL Carreira/categoria
Nº de Postos de 

trabalho
Hab. Literárias OBS

Presidente 1 Licenciatura

Vice Presidente 1 Mestrado

Departamento Operacional

Assegurar o desenvolvimento e a gestão integrada das atividades tendentes à definição estratégica da atividade, bem como da 

componente operacional da mesma, nomeadamente através da dinamização e estruturação dos produtos turisticos e da oferta 

turistica de âmbito regional, ações de comunicação e valorização da marca Algarve, assim como informação, promoção e 

animação turistica, a desenvolver no mercado interno alargado, com o objetivo de alcançar o mais adequado aproveitamento da 

oferta turística da Região de Turismo do Algarve e ainda gerir de forma intergrada o sistema de gestão da qualidade

Direção Intermédia de 1.º 

grau
Diretor Departamento 1 Mestrado

Direção Intermédia de 2.º 

grau
Diretor de Núcleo 1 Licenciatura

Técnico Superior 11 Licenciatura

Assistente Técnico 3 12.º ano

Direção intermédia de 

2.ºgrau
Diretor de Núcleo 1 Licenciatura

Técnico Superior 12 Licenciatura

Assistente Técnicos 44 Várias

Departamento de Administração 

Geral

Prestar apoio tecnico-administrativo e juridico às atividades desenvolvidas pelos orgãos e serviços da Região de Turismo do

Algarve garantido a gestão dos recursos humanos, coordenar e superintender nos domínios da atividade administrativa em

cumprimento de diretivas e orientações da assembleia geral e do executivo, e compete-lhe também prestar apoio contabilistico

e financeiro à entidade, aos seus serviços e órgãos, assegurar a gestão dos recursos financieros e patrimoniais e coordenar e

superintender a atividade financeira, controlar o cumprimentos dos planos de atividade, os resultados obtidos e eficiência dos

serviços.

Direção intermédia de 

1.ºgrau

Diretor de 

Departamento
1 Licenciatura

Direção intermédia de 2.º 

grau
Diretor de Núcleo 1 Licenciatura

Apoio, Relações Públicas e 

Informática
Técnico Superior 2 Licenciatura

Direção intermédia de 2.º 

grau
Diretor de Núcleo 1 Licenciatura

Técnico Superior 7 Licenciatura

Coordenador Técnico 3 12.º Ao

Assistente Técnicos 5 12.º Ao

Assistente Operacional 7 9.º ano

102

Cargo/Carreira/categoria Nº de postos de trabalho

Presidente 1

Vice-Presidente 1

Diretor de Departamento 2

Diretor de Núcleo 4

Chefe de Equipa Multidisciplinar 0

Técnico superior 32

Inspetor 0

Coordenador técnico 3

Assistente técnico 52

Assistente operacional 7

Especialista informática 0

Técnico de informática 0

Total 102

APROVO

______ / ______ / ______

MAPA DE PESSOAL DA REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - 2020

COMISSÃO EXECUTIVA Órgão Executivo e de gestão da Região de Turismo do Algarve GESTÃO EXECUTIVA

Núcleo de Planeamento, 

Comunicação, Imagem e 

Qualidade

Realizar e difundir estudos e análises sobre o Algarve e a problemática turística, com incidência tanto na componente de

ordenamento do território como no tratamento de dados estatisticos, monitorização da evolução e dinâmica da Atividade

turistica regional, nacional e internacional, divulgação de programas e projectos de incentivo ao investimento turistico e estudo

e divulgação das medidas de politica regional, nacional e comunitária; Assegurar o desenvolvimento e execução da estratégia

de comunicação e marketing do TA; Criar e implementar um Sistema de Gestão da Qualidade dos serviços do TA, fomentando

boas práticas administrativas que contribuam para a qualidade do destino.

Planeamento, Comunicação, 

Imagem e Qualidade

Núcleo de Promoção, Animação 

e Informação Turística

Assegurar o desenvolvimento e a execução das acções de promoção e animação turistica do Algarve, visando alcançar o mais

adequado aproveitamento da oferta turistica; Gerir os postos de turismo e assegurar a prestação de informação turistica bem

como o acolhimento e assistência aos turistas e ainda venda de produtos. Promoção, Animação e 

Informação Turística

Mapa resumo dos postos de trabalho por cargo/carreira/categoria - 2020

Núcleo de Apoio, Relações 

Externas e Informática

Prestar assessoria e apoio aos órgãos e atividade operacional da Região de Turismo do Algarve; Assegurar a divulgação de

informação sobre o Turismo do Algarve, facilitando a ligação da entidade com os seus públicos externos e internos, na óptica

das relações públicas; Gestão do parque informático e das comunicações e assegurar os meios necessários à segurança da

informação.

Núcleo Administrativo e 

Financeiro

Apoio juridico aos orgãos e serviços; Apoio técnico administrativo à gestão em matérias relacionadas com gestão documental, 

arquivo, serviços gerais, gestão de recursos humanos, formação, avaliação de desempenho, segurança e saúde no trabalho; 

Assegurar a gestão contabilistica, a administração dos recursos financeiros e patrimoniais, de acordo com  as disposições legais 

aplicáveis, normas internas estabelecidas e critérios de boa gestão.
Administrativo e Financeiro
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