
Conferência de alto nível: «Uma estratégia europeia para aumentar a competitividade 
da indústria do turismo, fator essencial para a criação de emprego»

Em 25 de março de 2017, os dirigentes das instituições da UE e dos 27 Estados-Membros assinaram uma 
declaração solene em Roma que assinala o aniversário dos Tratados. Esta declaração salienta que o crescimento 
e o emprego são as principais prioridades da União. 

Neste contexto, o setor do turismo é um setor estratégico, pois representa atualmente, de forma direta e indireta, 
cerca de 10 % do PIB e do emprego na Europa. Além disso, o turismo gera benefícios noutros setores importantes, 
como o comércio a retalho, a agricultura e os produtos alimentares, os transportes, a construção, as indústrias 
culturais e criativas, os têxteis e a construção naval.

Num momento em que a revolução digital, as técnicas de fabrico avançadas e a robótica implicam uma menor 
dependência da mão de obra, o turismo continua a ser um dos setores com grande intensidade de mão de obra. 

Segundo o Conselho Mundial de Viagens e Turismo, durante os próximos dez anos poderão ser criados na 
União Europeia mais de 5 milhões de novos postos de trabalho relacionados com o turismo. De entre estes 
novos empregos, 20 % destinam-se aos jovens com menos de 25 anos. O turismo representa, assim, uma via 
importante para combater o desemprego dos jovens, nomeadamente em várias regiões do sul, onde um em 
cada dois jovens está desempregado.

O número de turistas internacionais deverá duplicar até 2030, passando de 1,1 mil milhões para mais de 2 mil 
milhões. Muitos destes turistas provirão de uma nova classe emergente com elevado poder de compra, metade 
dos quais da Ásia.

A Europa, com o seu inigualável património cultural, paisagístico e natural, pode atrair uma boa parte desta 
nova procura. Seria, contudo, um grave erro esperar este novo crescimento passivamente, como um maná 
caído do céu. Até ao final da década de 90, a Europa acolheu mais de metade dos turistas do mundo; hoje em 
dia, embora permaneça o primeiro destino a nível mundial, este valor diminuiu para 42 % e prevê-se que baixe 
para 30 % até 2030. 

A concorrência dos novos destinos turísticos está a aumentar numa altura em que o setor europeu é confrontado 
com desafios importantes: investimento, revolução digital, ambiente empresarial, atualização das competências, 
fragmentação dos esforços na promoção da Europa como destino e sustentabilidade. Para explorar plenamente 
o potencial deste setor, a União deve apoiar os esforços do setor do turismo em termos de reforço da 
competitividade e transformar estes desafios em oportunidades. 

O Parlamento Europeu está muito ativo neste domínio, através do trabalho da sua Comissão dos Transportes e 
do Turismo, de um grupo de ação, do Intergrupo «Turismo» e de outras comissões pertinentes. Em setembro de 
2015, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução que preconizava uma política de turismo europeia integrada.

Por estas razões, no próximo dia 27 de setembro, Dia Mundial do Turismo, o Parlamento 
Europeu organiza um evento de alto nível para promover uma estratégia europeia para o 
turismo como motor essencial do crescimento e da criação de emprego.

Conferência de alto nível 
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Bruxelas, 27 de setembro de 2017, Hemiciclo do Parlamento Europeu



Hemiciclo do Parlamento Europeu – 27 de setembro de 2017, 14h00-19h00

Programa
12h30 Registo

14h00-15h30 Abertura

Presidente do Parlamento Europeu, A. Tajani
Vice-Presidente da Comissão Europeia responsável pelo Emprego, Crescimento, Investimento e Competitividade, 
J. Katainen

Introdução 
• Comissária Europeia do Mercado Interno, Indústria, Empreendedorismo e PME, E. Bieńkowska
• Ministro do Empreendedorismo e das Tecnologias da Informação da Estónia, U. Palo (a confirmar)
• Diretora-Geral da UNESCO, I. Bokova
• Presidente do Comité Económico e Social Europeu, G. Dassis
• Comissário Europeu do Ambiente, Assuntos Marítimos e Pescas, K. Vella
• Presidente do Comité das Regiões Europeu, K-H. Lambertz
• Chefe da Missão da República Popular da China junto da União Europeia, Embaixador Yank con Yang 
• Deputado ao Parlamento Europeu e copresidente do Intergrupo «Desenvolvimento do turismo europeu, 

património cultural, Caminho de Santiago e outras rotas culturais europeias», C. Țapardel 
• Deputado ao Parlamento Europeu, vice-presidente da Comissão dos Transportes e do Turismo, I. Ujhelyi
• Comissário Europeu da Educação, Cultura, Juventude e Desporto, T. Navracsics

15h30 - 17h15  Mesa redonda: Como atrair mais investimento; melhorar o ambiente 
empresarial e atualizar as competências

Presidente: Presidente da Comissão dos Transportes e do Turismo, K. Delli
Introdução: Comissária do Emprego, Assuntos Sociais, Competências e Mobilidade Laboral, M. Thyssen
Convidados: Vice-Presidente do Banco Europeu de Investimento, V. Húdak 
Ministra do Turismo da República da Bulgária, N. Angelkova
Oradores: Deputado ao Parlamento Europeu e copresidente do Intergrupo «Desenvolvimento do turismo 
europeu, património cultural, Caminho de Santiago e outras rotas culturais europeias», F. Millan Mon

Diretor Executivo da Organização Mundial de Turismo das Nações Unidas, M. Favilla
Membro da Junta Regional da Lombardia responsável pelo Desenvolvimento Económico, M. Parolini 
Presidente de HOTREC, S. Kraus-Winkler 
Presidente da Comissão Europeia do Turismo, P. De Wilde 
Presidente de Federturismo, Gianfranco Battisti
Presidente do Grupo IMEX, R. Bloom 
Diretor de Marketing da Ryanair, K. Jacobs 
Presidente e Diretor Executivo do Conselho Mundial de Viagens e Turismo, G. Guevara Manzo  

Assuntos a debater:  Fiscalidade, barreiras administrativas e burocracia, conectividade, infraestruturas, 
formação profissional, eficiência energética, utilização dos fundos regionais, Banco 
Europeu de Investimento, Horizonte 2020, COSME e próximo orçamento.
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17h15 - 18h50  Mesa-redonda: Inovação no turismo e economia digital

Presidente: Presidente da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, A. Van Bossuyt
Introdução: Comissária Europeia da Economia e Sociedade Digital, M. Gabriel
Convidados: Ministro do Turismo da Roménia, T. Dobre
Oradores: Deputada ao Parlamento Europeu, membro da Comissão dos Transportes e do Turismo,
C. Monteiro de Aguiar

Presidente de Confturismo-Confcommercio, L. Patanè 
Presidente e Diretor Executivo de Amadeus IT Group, L. Maroto 
Membro do Conselho Regional de Múrcia responsável pelo Turismo, Cultura e Ambiente, J. Celdrán
Professora associada de Política Económica e Diretora do Mestrado em Economia do Turismo da Universidade 
Bocconi, M. Antonioli 
Presidente de NECSTouR, P. Torrent 
Diretora Executiva e Gestora de Value Retail na empresa Value Retail PLC, D. Bollier 
Booking, P. Verhoeven 
Associação China-UE para o Digital, Presidente L. Gambardella 
 
Assuntos a debater:  Papel das plataformas digitais, realidade aumentada e viagem no tempo e economia 

colaborativa

17h15 - 18h50  Mesa-redonda: Promover a Europa como primeiro destino turístico 
(em paralelo, na sala PHS 3C50) 

Presidente: Presidente da Comissão da Cultura e da Educação, P. Kammerevert
Introdução: Comissária da Política Regional e Urbana, C. Crețu (a confirmar)
Convidados: Presidente da Câmara Municipal de Veneza, L. Brugnaro 
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Budapeste, A. Szalay-Bobrovniczky
Presidente da Câmara Municipal de Costanta, D. Fagadau 
Presidente da China Tourism Academy, B. Dai
Oradores: Deputada ao Parlamento Europeu e membro da Comissão dos Transportes e do Turismo, 
I. De Monte

Membro da Junta Regional da Emília Romanha responsável pelo Turismo, A. Corsini 
Vice-presidente e secretária-geral do Fórum de Economia de Turismo Global, P. Ho 
Vice-Presidente da Ctrip responsável pela Estratégia e Relações com Investidores, Z. Xiaolu, 
Diretor Executivo da Comissão Europeia de Turismo, E. Santander 
Vice-Presidente da Fondazione Altagamma, A. Branchini 
Presidente da associação «Dimore Storiche Italiane», G. Della Gherardesca 
Diretor do Turismo da Região da Galiza, N. Castro 

Assuntos a debater:  Plataforma de apoio à promoção da Europa nos países terceiros, produtos de turismo 
transnacionais (Itinerários do Conselho Europeu, etc.), Ano Europeu do Turismo - 
a China e o Ano Europeu do Património Cultural.

#TourismEU



Informações práticas
Na quarta-feira, 27 de setembro, terá lugar no Parlamento Europeu a conferência de alto nível subordinada ao tema «Uma 
estratégia europeia para aumentar a competitividade da indústria do turismo, fator essencial para a criação de em-
prego» rassemblera, au Parlement européen, plus de 700 participants inscrits. Vous trouverez ici toutes les informations utiles 
pour y assister.

Programa definitivo
Disponível em: http://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/eu-affairs/20170901STO82905

Entrada e cartões de acesso
Os participantes na conferência deverão levantar os respetivos cartões de acesso no «Info Point» à esquerda do edifício Altiero 
Spinelli (visto da Place Luxembourg, ver mapa infra - n.º 2). Os cartões de acesso estarão disponível a partir das 12h30. 
Para entrar no edifício, os participantes deverão utilizar a entrada Simone Veil (n.º 3 no mapa).

Solicita-se que reduzam a bagagem ao mínimo para facilitar a realização dos controlos de segurança.

Dossiês da conferência
Serão distribuídos fora do hemiciclo, no edifício Paul-Henri Spaak, 3.º andar.

Transmissão via Internet 
A conferência será transmitida via Internet e pode ser seguida em DIRETO em:
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/schedule?filterBy=other#27092017   

Informações destinadas aos meios de comunicação social
Todos os jornalistas acreditados junto do Parlamento Europeu poderão assistir à conferência servindo se unicamente da sua acreditação 
habitual. Serão reservados lugares para a imprensa nas cerimónias de abertura e de encerramento e nas mesas redondas.

Filmagens e fotografias 
Os repórteres fotográficos devem solicitar um cartão especial «Audiovisual» para poder efetuar filmagens e/ou tirar fotografias 
durante a conferência. Os pedidos de cartões «Audiovisual» podem ser enviados para media.accreditation@europarl.europa.eu ou 
solicitados na entrada reservada à imprensa (à esquerda do edifício Paul-Henri Spaak, visto da Place Luxembourg - n.º 1 no mapa).

1 Entrada reservada à imprensa 

2 Info point - Cartões de acesso 

3 Entrada para os eventos

1

2 3

Declaração de exoneração de responsabilidade
Durante o evento serão efetuadas fotografias e filmagens de que os participantes poderão ser objeto.
Considera se que os participantes, através do ato de inscrição no evento, dão o seu consentimento irrevogável e autorizam o Parlamento Europeu a efetuar filmagens, fotografias e 
gravações áudio e conferem-lhe o direito de as utilizar à sua inteira discrição. O Parlamento Europeu fica deste modo eximido de qualquer responsabilidade neste contexto.
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