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SUGESTÕES

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão dos Transportes e 
do Turismo, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Saúda o reconhecimento, por parte da Comissão, da importante contribuição do FEADR 
para o desenvolvimento do turismo rural na Europa e sublinha a necessidade de prosseguir 
as acções apoiadas por este fundo também no âmbito da PAC após 2013, com um nível 
financeiro suficiente e adequado aos objectivos propostos; recorda os pedidos reiterados 
de simplificação e desburocratização da PAC, de que o FEADR faz parte integrante;

2. Chama a atenção para o facto de as futuras acções de apoio ao turismo rural e ao 
agroturismo deverem ser perfeitamente coerentes com os futuros objectivos, estratégias e 
instrumentos da PAC no domínio do desenvolvimento rural, em especial com os que 
visam proporcionar bens públicos, como a manutenção das terras, a conservação das 
paisagens, a biodiversidade ou a silvicultura, a conservação e a valorização do património 
rural;

3. Chama a atenção para o impacto das alterações climáticas nos territórios europeus e as 
suas consequências para a actividade económica que é o turismo; sugere, a este propósito, 
a criação de uma carta de qualidade destinada a promover um turismo sustentável nas 
zonas ameaçadas, para encorajar as boas práticas em matéria de infra-estruturas e de 
serviços turísticos;

4. Afirma que o financiamento do desenvolvimento do turismo rural e do agroturismo na UE 
se justifica plenamente, pois este sector representa mais de 500 000 unidades de hotelaria 
e cerca de 6 500 000 de camas, 15-20% das quais em unidades de agroturismo; observa 
que estes sectores tiveram nos últimos 10 a 15 anos um crescimento médio anual de 10 a 
15% em termos de procura e oferta, num contexto em que o crescimento médio do 
turismo foi, de um modo geral, de 4 a 5%;

5. Acredita que os futuros programas de desenvolvimento rural e regional deviam apoiar de 
forma eficaz o sector do turismo; devia ser dada uma atenção especial à promoção da 
transferência de conhecimentos e ao intercâmbio transfronteiriço das melhores práticas, 
com base no trabalho de redes europeias já existentes, como a NECSTouR;

6. Sublinha que o turismo rural e o agroturismo representam uma contribuição essencial para 
a melhoria da qualidade de vida das zonas rurais, para a diversificação da economia rural 
e para o equilíbrio territorial, implicando novas oportunidades, especialmente para os 
jovens e para as mulheres, sendo estas actividades totalmente complementares das 
tradicionais do sector primário, inclusive reforçando-as no caso do agroturismo, 
contribuindo assim para travar a despovoação das zonas rurais através da criação de 
empregos; acrescenta que contribuem igualmente para a conservação e o conhecimento 
das identidades culturais e dos costumes tradicionais, assim como dos produtos 
alimentares tradicionais; solicita, além disso, que se dê uma maior ênfase à qualidade dos 
empregos neste sector;
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7. Salienta que as actividades turísticas devem sempre respeitar a paisagem e o ambiente; 
sublinha igualmente que, como estipulado na Convenção Europeia da Paisagem, o 
objectivo é estabelecer uma relação equilibrada e harmoniosa entre as necessidades 
sociais, as actividades económicas e o ambiente;

8. Chama a atenção para o facto de o turismo rural e o agroturismo constituírem um sector 
económico limpo não deslocalizável cujas características especiais, ao contrário de outros 
modelos de turismo europeu como o modelo costeiro, fazem com que não dependa tanto 
da sazonalidade e, por isso, a aposta no seu desenvolvimento pressupõe também uma 
aposta em novos filões de emprego sustentável e de qualidade;

9. Frisa que o turismo rural e o agroturismo são importantes para combater a sazonalidade do 
turismo, nomeadamente nas regiões mais afastadas; é necessário por isso ter em conta as 
acessibilidades a essas regiões, explorando o potencial da extensão das redes europeias de 
transportes;

10. Salienta também que o turismo rural e o agroturismo requerem uma atenção particular, 
pois apresentam vulnerabilidades específicas que se somam às de outros sectores 
turísticos, como a necessidade de melhorar as infra-estruturas das zonas rurais, a rede de 
serviços públicos de transporte para as ligar aos centros urbanos, o acesso limitado a 
créditos para o desenvolvimento de actividades agroturísticas, a oferta insuficiente de 
infra-estruturas e a desconexão do mercado;

11. Salienta a necessidade de impulsionar a formação e a inovação como pilares para uma 
maior competitividade do turismo rural e do agroturismo; recorda que a maior parte das 
empresas que operam nesta actividade são microempresas, que desempenham um papel 
muito importante na criação de emprego para mulheres e jovens, pelo que a criação de 
instrumentos que melhorem a qualificação do pessoal permite a sua transferência para 
outras actividades económicas no meio rural;

12. Sublinha o papel importante que desempenham o turismo rural e o agroturismo no 
estabelecimento de uma ligação directa com a oferta de produtos alimentares locais, bem 
como outros produtos de qualidade diferenciada (resultantes da agricultura biológica, 
DOP, IGP, etc.), de forma a criar-se um sistema que assegure a produção, transformação e 
comercialização dos produtos no local;

13 Considera que existe uma necessidade de melhorar a capacidade de comercialização dos 
agricultores e o seu acesso aos mercados locais, permitindo deste modo ao sector da 
restauração adquirir mais facilmente os produtos locais de que necessita;

14. Salienta a importância de se aumentar o grau de conhecimento das possibilidades do 
turismo rural entre os cidadãos europeus e de países terceiros, conferindo-lhe uma maior 
visibilidade no portal comunitário visiteeurope.com; propõe igualmente uma maior 
interligação entre a oferta turística e a Rede Natura 2000, de forma a conferir maior 
visibilidade aos esforços desenvolvidos para a protecção e a conservação destas zonas, 
assim como para potenciar mais o seu desenvolvimento;

15. Exorta a Comissão a estimular a realização de acções de formação destinadas a pôr em 
prática as capacidades profissionais dos agricultores no sector do turismo, numa óptica de 
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promoção da diversificação económica nas áreas rurais;

16. Recorda que na União Europeia uma em cada seis pessoas sofre de algum tipo de 
incapacidade, considerando por isso imprescindível promover um turismo rural e um 
agroturismo adaptados e acessíveis às pessoas com incapacidade e mobilidade reduzida;

17. Reconhece a importância da plataforma “TIC e turismo” proposta pela Comissão, mas 
precisa que são necessários maiores esforços para equipar as zonas rurais com 
infra-estruturas recentes de IT (por exemplo, fornecimento de serviços de ligação à 
Internet de banda larga), a fim de criar e colocar em rede todas as informações necessárias 
ao intercâmbio de boas práticas, e para realizar acções de formação sobre o modo de 
utilização, bem como um maior desenvolvimento, por exemplo no quadro do programa 
PIC, de recursos multilingues de IT que possam facilitar o turismo internacional;

18. Deplora a inexistência de estatísticas oficiais sobre o turismo rural e o agroturismo e que 
os únicos dados disponíveis se baseiem em estimativas; acolhe favoravelmente as acções 
previstas com vista à consolidação da base de conhecimentos sócio-económicos relativos 
ao turismo, devendo neste processo evitar-se tanto quanto possível uma sobrecarga 
financeira e burocrática adicional;

19. Encoraja a Comissão a desenvolver o turismo rural e o agroturismo todo o ano; sugere, 
neste contexto, que se prossiga e alargue a iniciativa CALYPSO depois de 2011 e preste 
uma maior atenção ao turismo rural e ao agroturismo no âmbito dos programas 
desenvolvidos, criando sinergias úteis com outras formas de turismo presentes em áreas 
próximas das áreas rurais (como, por exemplo, o turismo desportivo, balnear, cultural, 
religioso, etc.);  solicita à Comissão que conceda uma atenção especial ao turismo rural e 
ao agroturismo no âmbito de todas as estratégias macroregionais da União, como a 
estratégia para o Danúbio, que abarca as regiões mais pobres da União Europeia; 

 20. Propõe à Comissão o estabelecimento de critérios de uniformidade para a definição de 
critérios de avaliação da qualidade do turismo rural e do agroturismo, tal como sucede na 
hotelaria tradicional, com a existência de um conjunto rigoroso de critérios para a 
atribuição das diferentes marcas de qualidade, de forma a evitar a sua desvalorização;

21. Propõe, tendo em conta o êxito das iniciativas “Capital europeia da cultura” e “Marca do 
património europeu”, a elaboração de iniciativas similares destinadas a desenvolver uma 
marca europeia para as zonas rurais de interesse turístico; salienta que uma marca 
europeia deve ter na sua base critérios objectivos de avaliação e permitir a continuação de 
marcas de qualidade nacionais já existentes, devendo também estar garantida a necessária 
transparência para o consumidor; solicita que esta marca seja voluntária.
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