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SUGESTÕES

A Comissão da Cultura e da Educação 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. Recorda que as viagens relacionadas com a cultura, a educação, a juventude e o desporto 
estão a tornar-se cada vez mais populares, pelo que solicita aos Estados-Membros e às 
autoridades locais e regionais que apoiem tais formas de turismo sendo mais flexíveis e 
adaptando-se aos novos tipos de consumidores que estão a surgir devido à evolução 
demográfica e a fim de ter em conta as novas formas de turismo em sintonia com as 
expectativas manifestadas pelos consumidores;

2. Salienta que o turismo cultural é o maior segmento da indústria europeia do turismo e que, 
nos últimos anos, sofreu uma evolução significativa, centrando-se agora não apenas nas 
grandes cidades históricas e estâncias turísticas ou em eventos e exposições importantes, 
mas também nas pequenas cidades e nos roteiros históricos, culturais e naturais que 
atraem as pessoas interessadas na aquisição de conhecimentos, no diálogo intercultural, na 
natureza e na cultura;

3. Considera que deve ser dedicada especial atenção à melhoria do acesso às pessoas com 
deficiência através da adaptação das instalações e da formação de pessoal;

4. Realça a importância de programas turísticos justos e sustentáveis enquanto meio de 
utilizar as actividades de lazer para fomentar o comércio equitativo, a solidariedade e o 
ecodesenvolvimento;

5. Insta, portanto, a Comissão, em conformidade com as novas competências decorrentes do 
Tratado de Lisboa, a destacar a dimensão cultural do turismo europeu, com vista a 
assegurar a sustentabilidade económica, social, territorial, paisagística e ambiental;

6. Destaca o importante papel desempenhado pelas entidades públicas, nomeadamente 
autoridades e associações territoriais, no que se refere a oferecer um acesso tão vasto 
quanto possível às actividades de lazer, inclusive para os grupos da população 
desfavorecidos e para os jovens (acampamentos de férias e centros de lazer, actividades 
desportivas e culturais, etc.), zelando por assegurar sempre uma ampla diversidade social;

7. Acentua a importância de melhorar a qualidade do ensino através da utilização de 
programas de aprendizagem ao longo da vida que dêem destaque a acções destinadas à 
mobilidade (por exemplo, as acções de mobilidade Leonardo da Vinci e projectos-piloto 
preparatórios como o Erasmus para Jovens Empresários e o Grundtvig); considera 
igualmente essencial melhorar a formação, os conhecimentos, as competências, as 
capacidades e as perspectivas profissionais do pessoal das empresas de turismo através de 
programas de aprendizagem ao longo da vida;

8. Salienta a necessidade de promover a mobilidade europeia e internacional dos estudantes 
no âmbito de escolas profissionais e/ou estabelecimentos de ensino superior no domínio 
do turismo para que os estudantes possam aprender com as melhores práticas e adquirir 
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conhecimentos práticos, melhorando simultaneamente as competências linguísticas;

9. Manifesta a sua preocupação face à padronização crescente da cultura e da língua; 
acentua, portanto, a importância da diversidade cultural, linguística e patrimonial;

10. Chama a atenção para as vantagens de um sistema de ensino "dual" no sector do turismo e 
para a importância de combinar a experiência prática com a formação em escolas 
profissionais e/ou estabelecimentos de ensino superior, melhorando assim tanto os 
conhecimentos teóricos como os práticos;

11. Recorda que o património cultural e a diversidade linguística da Europa representam uma 
vantagem significativa em comparação com o mercado de turismo global e solicita que 
estes factores sejam devidamente reconhecidos nas análises económicas do sector do 
turismo, nomeadamente no contexto da afectação de recursos a favor da manutenção e 
melhoria de destinos de importância cultural;

12. Considera que iniciativas da União Europeia como a "Capital Europeia da Cultura", a 
"Marca do Património Europeu" e o "Circuito da Cortina de Ferro", que devem 
desenvolver sinergias significativas com projectos do programa "Itinerários Culturais 
Europeus" do Conselho da Europa (como o "Caminho de Santiago", a "Via Francigena" 
ou qualquer um dos outros itinerários reconhecidos) e do Instituto Europeu dos Itinerários 
Culturais, são necessárias para promover o património europeu, a criatividade 
contemporânea e a sustentabilidade do turismo cultural, para abordar um novo público de 
consumidores e para apoiar as regiões periféricas e menos conhecidas; solicita, neste 
contexto, ligações mais estreitas com as culturas regionais tradicionais e medidas 
destinadas a preservar as paisagens urbanas e rurais tradicionais; aplaude programas como 
o EDEN e o NECSTouR devido ao seu potencial para impulsionar o desenvolvimento 
económico sustentável;

13. Salienta o valor cultural e turístico dos Itinerários Culturais Europeus, ao promoverem um 
património cultural europeu comum, e exorta a Comissão a intensificar a cooperação com 
o Conselho da Europa neste domínio e a prever os fundos necessários para o efeito;

14. Insta a Comissão a avaliar o impacto que o programa da UE "Capital Europeia da Cultura" 
está a ter no turismo e a apresentar ao Parlamento um relatório indicando se é conveniente
rever as abordagens de governação, as modalidades de financiamento e os procedimentos 
de envolvimento das entidades e associações culturais, com vista a investir em 
procedimentos e parcerias duradouros e sustentáveis;

15. Chama a atenção para o importante papel que o desporto desempenha na promoção do 
turismo, visto que tanto espectadores como participantes se deslocam para ir aos eventos, 
e apela à introdução de políticas específicas para promover e apoiar o turismo desportivo;

16. Chama a atenção para o papel desempenhado pelos itinerários europeus, como os 
"Itinerários Culturais" do Conselho da Europa, que focam temas específicos ou percursos 
históricos, oferecem conteúdo cultural convencional e não convencional e promovem o 
debate e uma abordagem criativa e personalizada; pensa que esses itinerários podem, só 
por si, ser considerados bens culturais que desempenham um papel eficaz na criação de 
redes de operadores e associações de vários Estados-Membros que trabalham juntos em 
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programas de promoção e gestão que visam fomentar as culturas europeias, a 
compreensão mútua e a coexistência pacífica, o turismo, a mobilidade dos operadores, dos 
caminhantes e dos artistas, a familiaridade com as tradições e potencialidades locais e o 
diálogo intercultural e inter-religioso;

17. Solicita, ao mesmo tempo, um acompanhamento, uma gestão e uma interligação eficazes 
dos actuais programas da UE, permitindo a plena realização do seu potencial através da 
disponibilização de recursos suficientes, e o apoio de uma abordagem integrada ao 
turismo;

18. Salienta que o turismo cultural pode dar um contributo significativo para a superação da 
actual crise económica e do emprego, porque faz bom uso das competências e 
potencialidades territoriais e estimula o desenvolvimento das zonas rurais e das pequenas 
cidades, distribuindo a procura de alojamento turístico ao longo do ano e pelos vários 
segmentos, bem como promovendo o património cultural e paisagístico e a mobilidade, os 
alimentos e vinhos locais tradicionais, e criando itinerários de alta qualidade;

19. Destaca o papel do desporto na promoção do turismo e congratula-se com iniciativas 
como o projecto "Desportos náuticos do Espaço Atlântico"; recorda que o desporto, além 
de simples exercício, é uma actividade cultural que pode atrair turistas para as regiões 
periféricas da Europa;

20. Considera que a organização de actividades artísticas e culturais e de eventos desportivos 
encoraja a mobilidade e funciona como atracção turística;

21. Solicita que o diálogo intercultural seja encarado como um meio de promover o 
desenvolvimento sociocultural, tanto nas zonas urbanas como nas zonas não urbanas, e 
destaca o potencial criativo da diversidade cultural e os programas que sobre ela incidem 
(por exemplo, o programa conjunto da Comissão e do Conselho da Europa, "Cidades 
Interculturais") como uma força motriz para as empresas e a inovação, incluindo no sector 
do turismo;

22. Recorda que www.visiteurope.com é uma plataforma que deve ser desenvolvida de modo 
a aumentar a visibilidade da Europa e do seu património, fornecendo informação 
destinada a responder às necessidades dos turistas no maior número possível de línguas 
oficiais da UE, bem como das principais línguas mundiais; acentua que deve ser uma das 
plataformas centrais que reúnam outros programas e aplicações;

23. Sublinha o problema estrutural da sazonalidade no sector do turismo europeu; realça o 
papel do turismo cultural e educacional para prolongar as temporadas turísticas e diminuir 
os efeitos socioeconómicos negativos da sazonalidade; congratula-se, neste contexto, com 
a acção preparatória CALYPSO da Comissão no que diz respeito à promoção do turismo 
social e à redução da sazonalidade;

24. Exorta a Comissão a solicitar aos Estados-Membros que assegurem que as competências 
tradicionais e as novas competências nos sectores do turismo, do alojamento e da 
promoção territorial sejam reconhecidas no âmbito do Quadro Europeu de Qualificações 
(QEQ);
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25. Salienta a necessidade de identificar claramente grupos específicos da população – como 
os idosos, os jovens e as famílias – para ser possível oferecer-lhes serviços e actividades 
especificamente concebidos;

26. Congratula-se com a proposta de um mecanismo de troca de informações para melhorar a 
coordenação das férias escolares;

27. Solicita que seja feita uma referência mais explícita, no âmbito da utilização dos fundos 
estruturais da UE no período 2010-2017, no que diz respeito à promoção dos roteiros 
turísticos e culturais e à ligação dos roteiros nos diferentes Estados-Membros como forma 
de impulsionar um desenvolvimento territorial de qualidade;

28. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a promover o turismo relacionado com o 
desporto e a aumentar o investimento em roteiros como trilhos de montanha e ciclovias 
europeus que se estendem ao longo de diversas regiões da Europa ou outros meios de 
promover a mobilidade, a actividade física e um estilo de vida saudável;

29. Salienta que a realização e a promoção adequada de eventos culturais, festivais de música, 
exposições de arte e outros eventos semelhantes fomenta o turismo cultural, que é 
essencial para que a Europa continue a ser o primeiro destino turístico do mundo;

30. Solicita que se explorem e apoiem iniciativas relacionadas com a gastronomia, a 
fotografia, o teatro e o cinema, por exemplo, como novas formas de promover o turismo 
cultural;

31. Considera que o novo Serviço Europeu para a Acção Externa pode desempenhar um papel 
importante para promover e consolidar o estatuto da Europa como primeiro destino 
turístico do mundo.
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