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TURISMO

Desde dezembro de 2009 que o turismo dispõe de uma base jurídica específica. Não
beneficia, porém, de uma linha de financiamento autónoma nas novas perspetivas financeiras
(2014-2020).

BASE JURÍDICA

Artigo 6.º, alínea d), e título XXII, artigo 195.º, do Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia (TFUE).

OBJETIVOS

Na União Europeia, o setor do turismo, no sentido mais estrito (fornecedores tradicionais de
viagens e de serviços turísticos), é composto por 1,8 milhões de empresas, essencialmente de
pequena e média dimensão (PME). Contribui para o PIB e para o emprego com, respetivamente,
5 % e 5,2 % da população ativa (o que corresponde a cerca de 9,7 milhões de pessoas). Se for
tida em conta a sua estreita associação com outros setores económicos, a percentagem indicada
torna-se ainda maior [mais de 10 % do produto interno bruto (PIB) e, pelo menos, 12 % do
emprego total, o que corresponde a 13 milhões de trabalhadores].
Em 2014, o turismo internacional atingiu 1 133 milhões de chegadas (+4,3 %) em todo o mundo
e representou, na Europa, 582 milhões de chegadas, ou seja, 51 % do mercado (+3 %). Assim,
a Europa (e, em primeiro lugar, a França) confirma o seu papel de primeiro destino turístico
no mundo. Por outro lado, um estudo prospetivo a longo prazo da Organização Mundial de
Turismo (OMT) prevê um crescimento mais modesto do turismo na Europa até 2030, estimado
em 744 milhões de turistas (+1,8 %), ou seja, 41,1 % do mercado.
Sob um ponto de vista europeu, a política de turismo representa também um meio para apoiar
a consecução de objetivos gerais nos domínios do emprego e do crescimento. Além disso,
a dimensão ambiental e de desenvolvimento sustentável do turismo adquirirá importância ao
longo do tempo, estando já presente nas vertentes do turismo sustentável, responsável ou ético.

RESULTADOS

A. Política geral
Desde o Conselho Europeu, de 21 de junho de 1999, sobre o tema «Turismo e emprego», a
UE tem prestado uma atenção crescente ao contributo do turismo para o emprego na Europa.
Na Comunicação (COM(2001)665), intitulada «Uma abordagem cooperativa para o futuro
do turismo europeu», publicada em novembro de 2001, a Comissão propunha um quadro
operacional e medidas para estimular o setor do turismo europeu. A Resolução do Conselho, de
21 de maio de 2002, sobre o futuro do turismo confirmou a abordagem do executivo e deu um
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novo impulso à cooperação entre agentes públicos e privados do setor do turismo europeu, no
intuito de tornar a Europa o principal destino turístico a nível mundial.
Neste sentido, a Comissão pôs seguidamente em prática uma série de medidas e ações. Citamos,
a título de exemplo, como consequência direta desta estratégia:
— as contas satélite do turismo (CST) por Estado-Membro, concluídas à data de apresentação

da primeira conta satélite europeia;

— o lançamento de um portal de promoção da Europa como destino turístico;

— a realização, desde 2002, de um Fórum Europeu do Turismo (o 14.º Fórum organizado em
2015 no Luxemburgo tinha nomeadamente como tema «A digitalização do turismo»).

Entre 2001 e fevereiro de 2014, a Comissão publicou sete comunicações sobre as suas
orientações políticas para o desenvolvimento do setor do turismo, entre as quais:
— a comunicação (COM(2007)0621 final), de 19 de outubro de 2007, — Agenda 21 para um

Turismo Europeu Sustentável e Competitivo — que indica a opção do desenvolvimento
sustentável como forma de garantir a competitividade do turismo a longo prazo e anuncia
ações preparatórias trienais;

— a comunicação (COM(2010)352 final), de 30 de junho de 2010, — Europa, primeiro
destino turístico do mundo — novo quadro político para o turismo europeu — que
analisa os fatores e os obstáculos à competitividade do turismo e ao seu desenvolvimento
sustentável;

— a comunicação (COM(2012)649 final) de 7 de novembro de 2012, — Execução e
desenvolvimento da política comum de vistos para promover o crescimento na UE — que
visa aumentar os fluxos turísticos de países terceiros através da política comum de vistos;

— a comunicação (COM(2014)86 final), de 20 de fevereiro de 2014, — Uma estratégia
europeia em prol do crescimento e do emprego no setor do turismo costeiro e marítimo
— que visa promover o crescimento sustentável e a competitividade no setor do turismo
costeiro e marítimo.

B. Medidas particulares
1. A favor dos turistas — viajantes e/ou veraneantes
As medidas neste domínio visam facilitar a passagem das fronteiras, proteger a saúde, a
segurança e os interesses materiais dos viajantes. Entre estas medidas figuram, em particular, a
Recomendação do Conselho 86/666/CEE, relativa à segurança dos hotéis existentes contra os
riscos de incêndio, bem como uma nova Diretiva relativa às viagens organizadas e aos serviços
de viagem conexos (que revogará a Diretiva 90/314/CEE[1]) e a Diretiva 2008/122/CE relativa
à utilização a tempo parcial de bens imóveis pelos consumidores. A estas medidas junta-se
a adoção de regulamentos em matéria de direitos dos passageiros em todos os domínios dos
transportes (ver ficha 5.6.2.). Um outro exemplo de ligação entre o turismo e outro domínio de
competência da UE é a Diretiva 2006/7/CE, de 15 de fevereiro de 2006, relativa à gestão da
qualidade das águas balneares e que revogará a Diretiva 76/160/CEE, em 31 de dezembro de
2014, a favor de grupos-alvo ou temas prioritários.
A pedido do Parlamento, a Comissão lançou várias iniciativas sobre temas de atualidade
específicos do turismo europeu.

[1]Em 27 de outubro de 2015, o Parlamento aprovou, em segunda leitura (sem alterações), a posição comum adotada
pelo Conselho tendo em vista a adoção de uma nova diretiva que altera o Regulamento (CE) n.º 2006/2004 e a Diretiva
2011/83/UE e que revoga a Diretiva 90/314/CEE.

http://www.visiteurope.com/Home?lang=fr-CA
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0621
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0621:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0621:FR:NOT
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0352
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0352:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0352:FR:NOT
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0649
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0649:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0649:FR:NOT
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_5.6.2.pdf
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Entre outras, a iniciativa «Eden» centrada na promoção dos destinos turísticos europeus de
excelência e de destinos emergentes ou ainda pouco conhecidos, respeitadores dos princípios
da sustentabilidade. O financiamento da ação preparatória terminou em 2011, mas a Comissão
prosseguiu a aplicação da iniciativa no âmbito do Programa para a Competitividade das
Empresas e das PME (COSME).
Uma outra ação que visa promover o turismo social, «Calypso», está centrada no turismo para
seniores, jovens adultos menos privilegiados, famílias desfavorecidas e pessoas com mobilidade
reduzida; tem por objetivo permitir que o maior número de pessoas possível usufrua de férias,
contribuindo, simultaneamente, para a luta contra os desequilíbrios sazonais. Consciente de que
esta ação deu os seus frutos durante um período de três anos, a Comissão cofinancia, desde
2014, projetos-piloto que visam corrigir a sazonalidade, orientados para os jovens e os idosos
(o último concurso, gerido pela Agência de Execução para as Pequenas e Médias Empresas,
data de 30 de junho de 2015).
As iniciativas «Turismo sustentável», que inclui o circuito europeu da Cortina de Ferro, ou «The
Green Belt» (6 800 km de caminhos, ao longo do mar de Barents até ao mar Negro), têm por
objetivo promover a transformação da antiga Cortina de Ferro numa rede transfronteiriça de
pistas para passeios de bicicleta ou a pé. Para uma avaliação dos circuitos «EuroVelo» — uma
rede de 14 ciclovias de longa distância geridos pela Federação Europeia de Ciclistas —, ver a
atualização (2012) do estudo do Parlamento Europeu sobre a rede europeia de ciclovias.
A Comissão cofinancia também projetos transfronteiras de turismo sustentável cujo objetivo
consiste em diversificar a oferta europeia de turismo. Por exemplo, foi lançado recentemente um
concurso (30 de junho de 2015) no âmbito do programa COSME para promover e desenvolver
os produtos e os serviços nos domínios do desporto e do bem-estar, bem como do património
cultural e industrial da Europa.
No âmbito da ação preparatória «Turismo e acessibilidade para todos», a Comissão, a partir de
fevereiro de 2014 e por um período de 18 meses, cofinanciou projetos de itinerários acessíveis
que incidem sobre um pacote de produtos e serviços em prol das pessoas com deficiência,
viajantes idosos e pessoas que sofram temporariamente de dificuldades.
Por último, no âmbito da digitalização das viagens e do turismo, a Comissão lançou, em março
de 2015, uma plataforma sobre o turismo digital com o objetivo de reforçar a capacidade de
inovação e de digitalização das PME do setor do turismo.
2. A favor do setor turístico e das regiões, e para um turismo responsável
As regiões constituem o nível nacional estratégico por excelência para desenvolver de forma
sustentável o turismo e estimular a competitividade dos destinos europeus. A Comissão apoia
ainda a criação de redes entre as principais regiões turísticas europeias. Em julho de 2009, foi
criada a NECSTouR, uma rede aberta das regiões turísticas europeias, para funcionar como
plataforma de intercâmbio de conhecimentos e soluções inovadoras em matéria de turismo
sustentável e competitivo. No que se refere ao contributo dado pelo turismo ao desenvolvimento
regional e ao emprego nas regiões visadas, a União dispõe de outras fontes de fundos: o FEDER
para o financiamento de projetos sustentáveis associados ao turismo, o programa Interreg, o
Fundo de Coesão para o financiamento de infraestruturas nos domínios do ambiente e dos
transportes, o FSE para o emprego, o programa Leonardo da Vinci para a formação profissional,
o Feader para a diversificação da economia rural, o FEP para a reconversão no ecoturismo, o
Programa-Quadro para a Competitividade e a Inovação (PCI) e o 7.º Programa-Quadro Europeu
para a Investigação (PQRD). Neste contexto, o programa COSME retomou o PCI e o Horizonte
2020 o PQRD no âmbito do quadro financeiro plurianual para o período de 2014-2020.

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/index_fr.htm
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No quadro das novas perspetivas financeiras, a título do «Programa Competitividade e
PME» (COSME), o executivo dispõe de um financiamento global de 105,5 milhões de euros.
Para 2015, dispõe de uma dotação financeira modesta: foi fixado pelo comité de gestão do
programa COSME um montante de 9 milhões de euros. Os dados estatísticos harmonizados
relativos ao turismo são recolhidos na União desde 1996. O Regulamento (UE) n.º 692/2011,
de 6 de julho de 2011, estabeleceu um quadro comum para o desenvolvimento, a produção
e a difusão sistemáticas de estatísticas sobre o turismo recolhidas nos Estados-Membros. Em
2013, a Comissão criou um observatório virtual do turismo, a fim de coordenar a recolha
e armazenamento de informações e assegurar uma maior sinergia entre os diferentes níveis
de política em matéria de turismo. Nas suas comunicações (COM(96)0547 final), de 27 de
novembro de 1996, e (COM(1999)0262 final), de 26 de maio de 1999, a Comissão anunciou e
desenvolveu uma ação comunitária de luta contra o turismo sexual envolvendo crianças (para
a prevenção e as infrações ver infra).

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

Em dezembro de 1996, o Parlamento já tinha apoiado uma ação comunitária sobre o turismo,
emitindo um parecer favorável ao primeiro programa plurianual para o período de 1997-2000,
«Philoxenia», abandonado posteriormente devido à ausência de unanimidade no Conselho.
Na sua Resolução, de 30 de março de 2000, sobre a aplicação das medidas de luta contra o
turismo sexual envolvendo crianças (COM(1999)0262 final), o Parlamento Europeu exortou os
Estados-Membros a adotarem disposições de execução extraterritorial que permitam investigar,
sujeitar a procedimento penal e condenar os indivíduos que, no estrangeiro, tenham cometido
crimes relacionados com a exploração sexual das crianças. Em 27 de outubro de 2011, aprovou
uma resolução legislativa (P7_TA(2011)0468) sobre a proposta de diretiva relativa à «luta contra
o abuso e a exploração sexual de crianças». Graças à Diretiva 2011/93/UE, de 13 de dezembro
de 2011[2], o turismo sexual envolvendo crianças será considerado um crime em toda a União;
em especial, o artigo 21.º prevê medidas nacionais para impedir ou proibir a organização de
viagens a fim de cometer este tipo de delitos.
Muito antes da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, o Parlamento Europeu aprovou uma série
de resoluções sobre as orientações ou as iniciativas da Comissão em matéria de turismo, as mais
importantes das quais são as de 8 de setembro de 2005 sobre as novas perspetivas e os novos
desafios para um turismo europeu sustentável, de 29 de novembro de 2007 sobre «Uma política
de turismo europeia renovada: rumo a uma parceria reforçada para o turismo na Europa» e de 16
de dezembro de 2008 sobre o impacto do turismo nas regiões costeiras e seu desenvolvimento. O
Parlamento abordou assim os efeitos da política de vistos sobre o turismo e apoiou a promoção
dos destinos turísticos europeus.
Sugeriu igualmente a criação de um rótulo do património europeu, o estabelecimento de uma
ciclovia ao longo da antiga Cortina de Ferro e encorajou o setor a diversificar a oferta de serviços
para responder ao caráter sazonal do turismo.
Após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, o Parlamento aprovou em 27 de setembro de
2011, com base no relatório de iniciativa intitulado «primeiro destino turístico do mundo», a
resolução P7_TA(2011)0407. Apoiando a estratégia política da Comissão, centrada em 21 ações,
o PE pretendia relançar um turismo competitivo, moderno, de elevada qualidade e sustentável,
assente na dimensão multicultural da Europa e acessível a todos. Os deputados sublinharam

[2]O número da diretiva foi objeto de uma retificação, «2011/93/UE» em vez de «2011/92/UE» (JO L 18 de 2012).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2011)0468
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0407+0+DOC+XML+V0//FR
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igualmente a importância das medidas tomadas noutros domínios suscetíveis de terem um
impacto determinante no turismo, como o emprego, os impostos e os direitos dos consumidores.
Todavia, o pedido do Parlamento no sentido da criação de um programa específico para o
turismo, no quadro das perspetivas financeiras 2014-2020, não foi atendido pelo Conselho. Do
mesmo modo, a Comissão teve de retirar, em dezembro de 2014, uma recomendação referente a
um conjunto de princípios europeus não vinculativos sobre a qualidade dos serviços de turismo,
que tinha apresentado ao Conselho em fevereiro de 2014. E isto não obstante o facto de ter
o apoio do Parlamento para uma «marca europeia do turismo de qualidade» (ponto 25 da
Resolução P7_TA(2011)0407 e ponto 53 da Resolução T8-0391/2015).
Em 27 de outubro de 2015, o Parlamento aprovou, em segunda leitura, a resolução legislativa
(T8-0366/2015) para uma nova diretiva que reforça a proteção dos passageiros no âmbito das
viagens organizadas e dos serviços de viagem conexos, e que revoga a Diretiva 90/314/CEE,
em vigor no domínio em questão. Em 29 de outubro de 2015, o Parlamento aprovou uma
resolução (T8-0391/2015) sobre os novos desafios e ideias para o fomento do turismo na Europa.
Menciona, nomeadamente, a digitalização dos canais de distribuição, o desenvolvimento da
economia de partilha, a evolução do comportamento dos consumidores, a necessidade de atrair e
manter pessoal qualificado, a evolução demográfica e a sazonalidade. Para além disso, na mesma
resolução, o PE insta a Comissão a apresentar uma nova estratégia para o turismo destinada a
substituir ou atualizar a comunicação de junho de 2010 intitulada «Europa, primeiro destino
turístico do mundo»; preconiza a criação de uma rubrica orçamental dedicada ao turismo no
próximo quadro financeiro plurianual; incentiva o executivo europeu, em cooperação com a
Comissão Europeia do Turismo (CET), a preservar a liderança da Europa no setor do turismo,
eventualmente através da criação de um rótulo «Destino Europa 2020» que inclua uma série de
ações de marketing, de promoção da marca e de promoção da Europa, e, deste modo, pôr em
prática a estratégia a longo prazo que a Comissão tinha lançado em fevereiro de 2014 e que o
Conselho tinha rejeitado (ver supra).
Christina Ratcliff
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0407+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0391
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0366
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0391
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0391
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