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TURISMO

O turismo dispõe de uma base jurídica específica desde dezembro de 2009.
Não beneficia, porém, de uma linha de financiamento autónoma no atual quadro
financeiro plurianual (QFP) para 2021-2027.

BASE JURÍDICA

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

OBJETIVOS

O setor do turismo da União Europeia, no sentido mais estrito (fornecedores
tradicionais de viagens e de serviços turísticos), é composto por 2,3 milhões de
empresas, essencialmente de pequena e média dimensão (PME), que empregam
cerca de 12,3 milhões de pessoas. Em 2018, o setor das «viagens e turismo» contribuiu
diretamente com 3,9 % para o PIB da UE, representando 5,1 % da população ativa
(o que corresponde a cerca de 11,9 milhões de pessoas). Se tivermos em conta os
seus laços estreitos com outros setores económicos, os valores do turismo sobem
consideravelmente (mais de 10,3 % do PIB e 11,7 % do emprego total, o que
corresponde a 27,3 milhões de trabalhadores).
Em 2019, o turismo internacional atingiu 1,5 mil milhões de chegadas (+4 %) em todo
o mundo, das quais 745 milhões, ou seja, 50 % do mercado, na Europa. O surto da
pandemia de COVID-19, em março de 2020, com o seu fardo de incertezas quanto a
proibições de viagem e requisitos sanitários, representa hoje o mais importante desafio
para o futuro do setor do turismo.
A política de turismo é também uma das maneiras de a UE almejar objetivos de
emprego e de crescimento mais vastos. Com o tempo, a dimensão ambiental do
turismo ganhará importância, algo que já está patente nos projetos que dizem respeito
ao turismo sustentável, responsável e ético. Em 2018, o Parlamento Europeu publicou
um estudo intitulado «Overtourism: impact and possible policy responses» (Turismo
excessivo: impacto e possíveis respostas políticas).

RESULTADOS

A. Política geral
Desde a reunião do Conselho Europeu de 21 de junho de 1999 sobre o turismo e o
emprego, a UE tem prestado mais atenção ao contributo do turismo para o emprego na
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Europa. Na sua Comunicação «Uma abordagem cooperativa para o futuro do turismo
europeu» (COM(2001)0665), a Comissão propôs 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 da Comissão e, com o
objetivo fazer da Europa um dos principais destinos turísticos, rapidamente se traduziu
numa cooperação mais estreita entre os setores público e privado na indústria do
turismo da UE.
Nestes moldes, a Comissão pôs em prática uma ampla série de medidas. Os seguintes
exemplos são fruto desta estratégia:
— Contas satélite do turismo (CST) para cada Estado-Membro, com o objetivo último

de apresentar a primeira conta satélite europeia;

— Lançamento de um portal de promoção da Europa como destino turístico;

— Um Fórum Europeu do Turismo (ETF) realizado anualmente desde 2002 e
coorganizado com o país que exerce a Presidência do Conselho da União
Europeia durante o segundo semestre do ano. Em 2019, realizou-se em
Helsínquia, na Finlândia, o 18.o fórum sobre o tema «A transformação digital como
motor do crescimento sustentável para o setor do turismo da UE». O ETF de 2020
foi realizado virtualmente a partir de Berlim e centrou-se nas formas de resolver
a crise e reorientar o turismo na Europa.

Desde 2001, a Comissão publicou diversas comunicações, sendo a mais recente
de 2014, sobre as suas orientações políticas para o desenvolvimento do setor do
turismo, nomeadamente:
— Agenda 21 para um Turismo Europeu Sustentável e Competitivo, de 19 de outubro

de 2007 (COM(2007)0621), que explica como o desenvolvimento sustentável
pode garantir a competitividade do turismo a longo prazo e anuncia um conjunto
de ações preparatórias trienais;

— Europa, primeiro destino turístico do mundo — novo quadro político para o turismo
europeu, de 30 de junho de 2010 (COM(2010)0352), que analisa os fatores e os
obstáculos à competitividade do turismo e ao seu desenvolvimento sustentável.

— Execução e desenvolvimento da política comum de vistos para promover o
crescimento na UE, de 7 de novembro de 2012 (COM(2012) 0649), que visa
aumentar o número de turistas de países terceiros que visitam a UE através de
uma política comum de vistos.

— Uma estratégia europeia em prol do crescimento e do emprego no setor do
turismo costeiro e marítimo, de 20 de fevereiro de 2014 (COM(2014)0086), que
visa promover o crescimento sustentável e a competitividade no setor do turismo
costeiro e marítimo.

B. Medidas especiais
1. A favor dos turistas (viajantes e/ou veraneantes)
As medidas neste domínio incluem disposições para facilitar a passagem das
fronteiras, proteger a saúde, a segurança e os interesses materiais dos turistas. Entre
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elas figuram a Recomendação 86/666/CEE do Conselho relativa à segurança dos
hotéis existentes contra os riscos de incêndio, a Diretiva 2008/122/CE sobre aspetos
dos contratos de utilização periódica de bens e a Diretiva (UE) 2015/230 relativa às
viagens organizadas e aos serviços de viagem conexos. Além disso, foram adotados
regulamentos sobre os direitos dos passageiros em todos os domínios de transporte
(ver ficha 2.2.3.). A Diretiva 2006/7/CE, de 15 de fevereiro de 2006, relativa à gestão
da qualidade das águas balneares é um exemplo da relação entre turismo e outros
domínios de competência da UE. Revoga igualmente a Diretiva 76/160/CEE, de 8 de
setembro de 1975, com efeitos a partir de 31 de setembro de 2014.
A pedido do Parlamento, a Comissão lançou iniciativas sob a forma de cinco
programas preparatórios que incidem sobre temas de atualidade relacionados com o
turismo europeu.
A iniciativa «Eden» centra-se na promoção dos destinos turísticos europeus de
excelência e de destinos emergentes ou ainda pouco conhecidos que respeitam
os 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).
A iniciativa «Calypso» centra-se no turismo social para seniores, jovens
desfavorecidos, famílias desfavorecidas e pessoas com mobilidade reduzida.
O programa permitiu o cofinanciamento de várias parcerias transnacionais orientadas
para a criação de mecanismos de cooperação e intercâmbio no domínio do turismo
social. Entre outras ações, a UE apoiou a criação de uma plataforma e-Calypso, que
reúne a oferta e a procura de turismo socialmente inclusivo.
O programa «Turismo sustentável» inclui o circuito «The Green Belt» (6800 km
de caminhos entre o mar de Barents e o mar Negro) cujo objetivo é 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 gerida pela Federação Europeia de Ciclistas
—, ver a versão atualizada (2012) do estudo do Parlamento Europeu sobre a rede
europeia de ciclovias.
O programa DiscoverEU, entre vários outros programas sobre a promoção do turismo,
permite que os jovens europeus de 18 anos viajem por toda a UE e conheçam melhor
a diversidade europeia.
A UE também cofinancia projetos transfronteiras de turismo sustentável para
diversificar as opções turísticas na Europa. Por exemplo, recentemente foi lançado um
convite à apresentação de propostas (19 de julho de 2018) ao abrigo do programa
COSME para apoiar o desenvolvimento e a promoção de produtos de turismo
temáticos transnacionais, explorando as sinergias entre o turismo e as indústrias
culturais e criativas. Sob a égide do programa COSME, foram lançadas diversas outras
iniciativas, nomeadamente:
— Apoio ao crescimento competitivo e sustentável no setor do turismo (2017);

— Promoção e desenvolvimento de produtos e serviços nos setores do desporto e
do bem-estar e apoio ao património cultural e industrial europeu (2015);
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— Facilitação dos fluxos de turismo transnacionais da UE para idosos e jovens nas
épocas baixa e média (2014); e

— Maximização da cooperação entre turismo, indústrias do luxo e indústrias
criativas (2014).

2. A favor do setor turístico, das regiões e de um turismo responsável
A Comissão também apoia a criação de redes entre as principais regiões turísticas
europeias. Em julho de 2009, foi criada a NECSTouR, uma rede aberta de regiões
turísticas europeias destinada a servir de plataforma de intercâmbio de conhecimentos
e soluções inovadoras no domínio do turismo competitivo e sustentável. A União
proporciona uma série de fontes de financiamento para permitir que o turismo contribua
para o desenvolvimento regional e o emprego: o Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional 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 Fundo Social Europeu para o emprego, o
programa Leonardo da Vinci para a formação profissional, o Fundo Europeu Agrícola
de Desenvolvimento Rural para a diversificação da economia rural, o Programa-
Quadro para a Competitividade e a Inovação (PCI) e o 7.o Programa-Quadro Europeu
para a Investigação. Neste contexto, no âmbito do quadro financeiro plurianual (QFP)
para o período de 2021-2027, o Programa a favor do Mercado Único sucede ao PCI
e o Horizonte Europa sucede ao Horizonte 2020.
Desde 1996 que são recolhidos dados estatísticos harmonizados sobre o turismo
na União. 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 o armazenamento de informações e assegurar uma maior sinergia entre os
diferentes níveis da tomada de decisões sobre o turismo. Nas suas comunicações
de 27 de novembro de 1996 (COM(1996)0547 final) e de 26 de maio de 1999
(COM(1999)0262 final), a Comissão anunciou e desenvolveu uma ação comunitária
de luta contra o turismo sexual envolvendo crianças (sobre prevenção e infrações, ver
infra).
3. Outras medidas focalizadas
Mais recentemente, a UE decidiu designar 2018 Ano do Turismo UE-China. A China
é um dos maiores mercados emissores de turistas para a UE e um dos que mais
rapidamente está a crescer. Esta iniciativa visa promover destinos menos conhecidos,
melhorar as experiências de viagem e de turismo, promover a cooperação económica
e incentivar os progressos em matéria de facilitação de vistos e de ligações aéreas.
A Comissão Europeia organizou ainda uma conferência de demonstração sobre o
turismo, que teve lugar em Bruxelas em 19 de março de 2019.

PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

Já em dezembro de 1996 o Parlamento apoiara uma ação comunitária no domínio
do turismo ao aprovar o primeiro programa plurianual «Philoxenia» (1997-2000),
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posteriormente abandonado por o Conselho não ter conseguido adotar uma decisão
por unanimidade.
Na sua resolução de 30 de março de 2000 sobre a aplicação das medidas
de luta contra o turismo sexual envolvendo crianças, o Parlamento Europeu
exorta os Estados-Membros a adotarem disposições regulamentares de execução
extraterritorial que permitam investigar, sujeitar a procedimento penal e condenar os
indivíduos que, no estrangeiro, cometam atos ilegais relacionados com a exploração
sexual de 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 setembro
de 2011, o turismo sexual envolvendo crianças é agora considerado um crime em toda
a UE; em especial, o artigo 21.o prevê medidas nacionais para impedir ou proibir a
organização de viagens com o propósito 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 a de 8 de setembro de 2005
sobre as novas perspetivas e os novos desafios para um turismo europeu sustentável,
a de 29 de novembro de 2007 sobre «Uma política de turismo europeia renovada:
rumo a uma parceria reforçada para o turismo na Europa» e a de 16 de setembro
de 2008 sobre o impacto do turismo nas regiões costeiras e seu desenvolvimento.
O Parlamento abordou, assim, os efeitos da política de vistos no turismo e apoiou a
promoção dos destinos turísticos europeus.
Igualmente, sugeriu a criação de um rótulo do património europeu e o estabelecimento
de uma ciclovia ao longo da antiga Cortina de Ferro, e encorajou o setor a diversificar
a oferta de serviços para responder às flutuações sazonais do número de turistas.
Após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, em 27 de setembro de 2011 o
Parlamento aprovou uma resolução com base no relatório de iniciativa intitulado
«Europa, primeiro destino turístico do mundo». Ao mesmo tempo que apoia a
estratégia política da Comissão, centrada em 21 ações, o Parlamento deseja promover
um turismo competitivo, moderno, de elevada qualidade e sustentável que seja
acessível para todos, pondo a tónica no multiculturalismo da Europa. Os deputados
ao PE sublinharam a importância das medidas tomadas noutros setores suscetíveis
de terem um impacto determinante no turismo, como o emprego, a fiscalidade e os
direitos dos consumidores.
Porém, o apelo do Parlamento para um programa específico dedicado ao turismo
no âmbito do QFP para 2014-2020 foi rejeitado pelo Conselho. Do mesmo modo,
em dezembro de 2014 a Comissão teve de retirar uma recomendação relativa a
um conjunto de princípios europeus não vinculativos sobre a qualidade dos serviços
de turismo, que tinha apresentado ao Conselho em fevereiro de 2014. Isto, apesar
de ter o apoio do Parlamento Europeu para a um «rótulo de qualidade do turismo
europeu» (ponto 25 da resolução de 27 de setembro de 2011 e ponto 53 da resolução
de 29 de outubro de 2015 sobre novos desafios e ideias para o fomento do turismo
na Europa.
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Em 27 de outubro de 2015, o Parlamento aprovou em segunda leitura uma resolução
legislativa tendo em vista a adoção de uma nova diretiva relativa às viagens
organizadas e aos serviços de viagens conexos, e que revoga a Diretiva 90/314/CEE
(P8_TA(2015)0366). Em 29 de outubro de 2015, o Parlamento aprovou uma resolução
sobre novos desafios e ideias para o fomento do turismo na Europa. A resolução
trata da digitalização dos canais de distribuição, do desenvolvimento da economia
de partilha, da evolução do comportamento dos consumidores, da necessidade de
atrair e manter pessoal qualificado, da evolução demográfica e da sazonalidade. Nela,
o Parlamento 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» e apela à criação de uma rubrica orçamental
dedicada ao turismo no próximo quadro financeiro plurianual. Igualmente, incentiva o
executivo europeu a cooperar com a Comissão Europeia do Turismo para manter a
liderança da Europa no setor do turismo, se possível através da criação de um rótulo
«Destino Europa 2020».
O Intergrupo do Turismo, a Comissão dos Transportes e do Turismo e o Grupo de
Trabalho sobre o Turismo (GTT) do Parlamento Europeu realizam ocasionalmente
debates com representantes de organismos de turismo internacionais. Na reunião
de fevereiro de 2018 com o Secretário-Geral da Organização Mundial do Turismo
(OMT), o Parlamento e esta organização assinaram um memorando de cooperação
centrado na promoção do turismo sustentável em toda a Europa. O GTT também
apelou a uma política de turismo mais consistente e levantou a questão de uma rubrica
orçamental da UE específica para o turismo. Na sua resolução de 29 de outubro
de 2015, o Parlamento incentivou a Comissão a continuar a aprofundar a promoção
da Europa como principal destino turístico. Além disso, sublinhou a importância da
marca europeia de turismo e apelou a uma maior cooperação com os organismos
internacionais. Recentemente, o Parlamento Europeu publicou um estudo sobre
«European tourism: recent developments and future challenges» (Turismo europeu:
desenvolvimentos recentes e desafios futuros).

MEDIDAS NO CONTEXTO DO SURTO DE COVID-19

A Europa é o principal destino turístico do mundo. A indústria do turismo é um elemento
vital da economia da UE e representa 10 % do seu PIB, razão por que a UE está
empenhada em relançar este setor.
O impacto da crise sanitária mundial está a tornar-se evidente, prevendo-se que o
crescimento do turismo europeu se mantenha abaixo dos níveis de 2019 até 2023.
Durante os primeiros quatro meses do ano, a Europa registou um declínio dramático
de 44 % nas chegadas de turistas internacionais, em comparação com o mesmo
período em 2019 — uma diminuição consistente com o desempenho ao nível mundial.
As perdas de postos de trabalho no setor do turismo na Europa em 2020 foram
colossais, oscilando entre 14,2 e 29,5 milhões. A incerteza continua a dominar e a
duração das restrições no contexto da pandemia será fundamental para determinar
as perdas no setor.
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A Comissão aplicou diferentes instrumentos de resposta rápida: uma proposta de
suspensão das regras que obrigam as companhias aéreas a utilizar as faixas horárias
que lhes foram atribuídas nos aeroportos da UE (COM(2020)111); orientações sobre
os direitos dos passageiros na UE (C(2020)1830) e os controlos nas fronteiras
(C(2020)1753); e assistência no repatriamento de viajantes da UE durante o
confinamento entre março e maio de 2020.
Em maio de 2020, a Comissão apresentou a sua comunicação intitulada «Turismo
e transportes em 2020 e mais além» (COM(2020)550), que reúne orientações e
recomendações para restabelecer com segurança a livre circulação sem restrições
e reabrir as fronteiras internas; restabelecer com segurança os transportes, a
conectividade e os serviços turísticos, em especial a hotelaria e restauração, fazer
face à escassez de liquidez e restabelecer a confiança dos consumidores, e emitiu
recomendações sobre os sistemas de vales. Por sua vez, o Parlamento debateu o
surto de COVID-19 nas suas sessões plenárias de 10 de março, 26 de março e
17 de junho de 2020. Na sua sessão plenária extraordinária de 26 de março de 2020,
o Parlamento adotou a sua posição sobre três propostas legislativas: lançamento
da Iniciativa de Investimento de Resposta ao Coronavírus (P9_TA(2020)0042),
alargamento do âmbito de aplicação do Fundo de Solidariedade da UE às emergências
de saúde pública (P9_TA(2020)0043) e suspensão temporária das regras relativas
às faixas horárias nos aeroportos (ver COM(2020)111 e P9_TA(2020)0041). Além
disso, na sua sessão plenária de 19 de junho de 2020, o Parlamento aprovou a
resolução sobre «Turismo e transportes em 2020 e mais além», que apela a um
apoio rápido a curto e a longo prazo aos setores dos transportes e do turismo, a
fim de assegurar a sua sobrevivência e competitividade, e salienta que a atual crise
representa uma oportunidade histórica para modernizar o setor do turismo na União
Europeia, tornando-o mais sustentável e mais acessível às pessoas com deficiência.
Em março de 2021, o Parlamento adotou o seu relatório de iniciativa intitulado
«Estabelecer uma estratégia da UE para o turismo sustentável» (P9_TA(2021)0109),
no qual insta os Estados-Membros a aplicarem plenamente e sem demora critérios
comuns e coordenados para viagens seguras. Tal inclui o desenvolvimento de um
certificado de vacinação comum e de um sistema de reconhecimento mútuo dos
procedimentos de vacinação para fins médicos, facilitando, ao mesmo tempo, a
implantação do formulário de localização de passageiros da UE, digitalmente sempre
que possível, com pleno respeito das regras em matéria de proteção de dados.
Os Estados-Membros são instados a estabelecer um Protocolo de Segurança
Sanitária da UE comum e não discriminatório para os testes antes da partida, que
devem ser fiáveis e acessíveis, incluindo tecnologias de testes rápidos, testes PCR
e outros. O Parlamento lamenta igualmente a falta de uma assistência orçamental
e financeira suficiente e convida os Estados-Membros a fixarem, temporariamente,
taxas reduzidas de IVA sobre viagens e serviços turísticos, acompanhadas de um
pacote de estímulo especial para todas as microempresas e as PME para o período
de 2020-2024.
Em 17 de março de 2021, a Comissão apresentou uma comunicação intitulada «Uma
via comum para uma reabertura segura e sustentada» (COM(2021)0129), bem como

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0111&from=pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52020XC0318(04)
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6842-2020-INIT/en/pdf%20
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_535
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0550
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0042_PT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0043_PT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2020)0111
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0041_PT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52020IP0169
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0109_PT.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52021DC0129
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uma proposta de Regulamento relativo a um quadro para a emissão, verificação e
aceitação de certificados interoperáveis de vacinação, testes e recuperação, a fim
de facilitar a livre circulação durante a pandemia de COVID-19 (Certificado Verde
Digital) (COM(2021)0130), bem como um quadro semelhante aplicável aos nacionais
de países terceiros que permanecem ou residem legalmente no território dos Estados-
Membros (COM(2021)0140).
O certificado digital COVID da UE é aceite em todos os Estados-Membros, contribuindo
para garantir o direito de livre circulação de todos os residentes na UE.

Davide Pernice
03/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52021PC0130
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=COM:2021:140:FIN
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