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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre Crescimento Azul - Reforço de um crescimento sustentável dos setores marinho, 

marítimo, dos transportes e do turismo marítimos na UE  

(2012/2297(INI)) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 13 de setembro de 2012, sobre 

Crescimento Azul - Oportunidades para um crescimento marinho e marítimo sustentável 

(COM(2012)0494), 

– Tendo em conta o Relatório da Comissão, de 11 de setembro de 2012, intitulado 

“Evolução da política marítima integrada da União Europeia (COM(2012)0491) e o 

documento de trabalho que o acompanha, elaborado pelos serviços da Comissão 

(SWD(2012)0255), 

–  Tendo em conta a "Declaração de Limassol", de 8 de outubro de 2012, sobre uma agenda 

marinha e marítima para o crescimento e o emprego,  

– Tendo em conta a proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que 

estabelece um quadro para o ordenamento do espaço marítimo e a gestão costeira 

integrada (COM(2013)0133),   

– Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão intitulado "Balanço 

das políticas, da legislação e das iniciativas da UE relativas ao lixo marinho” 

(SWD(2012)0365), 

– Tendo em conta o Livro Verde da Comissão, de 29 de agosto de 2012, intitulado 

"Conhecimento do Meio Marinho 2020 – Da cartografia dos fundos marinhos à previsão 

oceanográfica” (COM(2012)0473),  

 

– Tendo em conta o Livro Branco da Comissão, de 28 de março de 2011, intitulado 

«Roteiro do espaço único europeu dos transportes – Rumo a um sistema de transportes 

competitivo e económico em recursos» (COM(2011)0144), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão de 30 de junho de 200, intitulada "Europa, 

primeiro destino turístico do mundo – novo quadro político para o turismo europeu" 

(COM(2010)0352), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 21 de janeiro de 2009, intitulada 

“Comunicação e plano de ação tendo em vista a criação de um espaço europeu de 

transporte marítimo sem barreiras” (COM(2009)0010),  

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 10 de outubro de 2007, intitulada "Uma 

política marítima integrada para a União Europeia" (COM(2007)0575),  

– Tendo em conta o Livro Verde da Comissão, de 7 de junho de 2006, intitulado “Para uma 

futura política marítima da União: Uma visão europeia para os oceanos e os mares” 
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(COM(2006)0275), 

– Tendo em conta a Resolução do Parlamento Europeu, de 27 de setembro de 2011, 

intitulada “Europa, primeiro destino turístico do mundo – novo quadro político para o 

turismo europeu”1, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 21 de outubro de 2010, intitulada “Política Marítima 

Integrada – Avaliação dos progressos registados e novos desafios”2, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 5 de maio de 2010, intitulada “Objetivos estratégicos 

e recomendações para a política de transporte marítimo da UE até 2018”3, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 16 de dezembro de 2008, intitulada “Aspetos do 

desenvolvimento regional do impacto do turismo nas regiões costeiras”4, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 20 de maio de 2008, intitulada “Uma política 

marítima integrada para a União Europeia”5, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 12 de julho de 2007, intitulada “Para uma futura 

política marítima da União Europeia: Uma visão Europeia para os oceanos e os mares6, 

 

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 20 de março de 

2013, sobre a "Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 

Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões – Crescimento Azul - 

Oportunidades para um crescimento marinho e marítimo sustentável”, 

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões de 31 de janeiro de 2013 intitulado 

“Crescimento Azul - Oportunidades para um crescimento marinho e marítimo 

sustentável”, 

– Tendo em conta o artigo 48.° do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Transportes e do Turismo e os pareceres da 

Comissão do Desenvolvimento Regional e da Comissão das Pescas (A6-0000/2013), 

A. Considerando que mais de 70% da superfície terrestre é coberta por oceanos e mares, que 

podem desempenhar um papel importante para acometer os desafios de longo prazo que se 

colocam à UE, designadamente as alterações climáticas e a competitividade global; 

B. Considerando que são em número de seis as principais zonas costeiras da UE (o Atlântico, 

o Mar do Norte, o Mar Báltico, o Mediterrâneo e as regiões ultraperiféricas), que diferem 

no que diz respeito aos seus recursos territoriais e ao tipo de atividade aí desenvolvidas; 

                                                 
1 JO C 56 E, de 26.2.2013, p. 41 
2 JO C 70E de 8.3.2012, p. 70 
3 JO C 81E, de 15.3.2011, p.10 
4 JO C 45E, de 23.2.2010, p.1 
5 JO C 279E, de 19.11.2009, p.30 
6 JO C 175E, de 10.7.2008, p.531 
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C. Considerando que cerca de metade da população da Europa vive na linha costeira da 

Europa, ao longo de 89 000 quilómetros; 

D. Considerando que o progresso tecnológico e a procura de novas fontes de crescimento 

sustentável deverá aumentar a dimensão da economia marítima para 590 mil milhões de 

euros até 2020, propiciando um total de 7 milhões de postos de trabalho; 

E. Considerando que o aumento esperado da atividade humana virá a ter lugar num ambiente 

marinho frágil, em que apenas 10% dos habitats marinhos e 2% das espécies marinhas são 

saudáveis; 

Quadro geral 

1. Acolhe favoravelmente a Comunicação da Comissão sobre o Crescimento Azul, que 

constitui a dimensão marítima da Estratégia ‘Europa 2020’ e fornece um indicação clara 

do potencial da economia marítima para criar crescimento e emprego sustentáveis; 

2. Acolhe favoravelmente o relatório da Comissão sobre a evolução da política marítima 

integrada da União Europeia (PMI) e reitera o seu apoio à PMI, salientando igualmente 

que a promoção da referida política continua a ser o mais importante meio de reforço do 

crescimento azul; 

3. Observa que, para fomentar a competitividade dos setores económicos marítimos no 

Mercado global, as autoridades nacionais, regionais e europeias devem criar as condições 

necessárias ao crescimento, mediante, nomeadamente, o estabelecimento de sistemas 

espaciais, a melhoria das infraestruturas, a criação do acesso às competências profissionais 

e a garantia de financiamento; 

4. Observa que, num momento em que os Estados-Membros estão a reduzir os investimentos 

públicos, é premente que as políticas de desenvolvimento e, sobretudo, os projetos a 

custos elevados, como os projetos de infraestruturas de transporte e energia, beneficiem de 

financiamento adequado durante o período de programação 2014-2020; 

5. Observa que o financiamento adequado constituirá um desafio para as pequenas e medias 

empresas (PME) operantes em setores no âmbito do crescimento azul e congratula-se, por 

conseguinte, com iniciativas como as novas regras da UE relativas aos fundos de capital 

de risco, que facilitarão o acesso das PME ao financiamento; 

6. Salienta, porém, que o aumento da atividade económica relacionada como crescimento 

azul não pode ter lugar a expensas dos ecossistemas marinhos e costeiros e deve ser 

compatível com os objetivos ambientais da Diretiva-Quadro «Estratégia Marinha» 

(DQEM); 

7. Observa com apreensão o impacto ambiental do lixo marinho em todas as bacias 

marítimas europeias e exorta a Comissão e os Estados-Membros a concentrarem-se na 

plena implementação das diretivas UE relevantes, como as relativas à gestão de resíduos, 

aos meios portuários de receção de resíduos gerados em navios, à qualidade da água e à 

estratégia marinha; 
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Ordenamento do espaço marítimo e gestão integrada das zonas costeiras  

8. Acolhe favoravelmente a proposta legislativa da Comissão relativa ao ordenamento do 

espaço marítimo (OEM) e à gestão integrada das zonas costeiras (GIZC) enquanto 

medidas necessárias à gestão do número crescente de atividades marítimas e costeiras, 

bem como à proteção do ambiente; 

9. Observa que se espera que a OEM conduza À redução dos custos e melhore o clima de 

investimento, ao passo que a (GIZC) facilitará a coordenação das atividades na zona 

costeira e induzirá uma melhoria global na governação desta zona; 

10. Exorta a Comissão a assegurar que as práticas de excelência sejam disseminadas e 

extraídos ensinamentos das ações preparatórias nesta área, porquanto se observam 

significativas diferenças entre Estados-Membros no tocante ao desenvolvimento de 

sistemas de gestão das zonas costeiras e marítimas; 

11. Salienta que as lacunas nos conhecimentos científicos sobre as atividades marítimas e 

respetivo ambiente constituem obstáculos ao ordenamento do espaço e assinala a 

importância da iniciativa ‘Conhecimento do Meio Marinho 2020’ e dos seus objetivos 

específicos, como a cartografia dos fundos marinhos das águas europeias até 2020; 

Competências e emprego no setor marítimo  

12. Considera que o emprego global na economia azul pode exceder o número estimado de 7 

milhões de postos de trabalho até 2020, se for apoiado por políticas de formação 

destinadas a assegurar a presença de uma força de trabalho móvel com suficientes 

competências e experiência; 

13. Lamenta que a perceção negativa das condições de trabalho, saúde e segurança continue a 

comprometer a atratividade das profissões marítimas; encoraja a Comissão e os Estados-

Membros a intensificarem os seus esforços para acometerem esta situação; 

14. Exorta a Comissão a acompanhar de perto e apoiar os esforços desenvolvidos a nível 

regional para avaliar as competências e profissões que serão procuradas nos setores do 

âmbito da economia azul e assegurar que iniciativas como o “Panorama de Competências 

da EU” reflitam as necessidades da economia azul; 

15. Exorta a Comissão a promover iniciativas que encorajem a mobilidade dos trabalhadores 

entre setores económicos e Estados-membros, como a ação plurianual para os 

intercâmbios de estudantes, professores e jovens profissionais, inspirada no modelo 

Erasmus; apoia a cooperação entre empresas e prestadores de formação com o objetivo de 

prepara os diplomados para empregos em novas áreas; 

16. Exorta a Comissão a cooperar com os representantes do setor económico marítimo e os 

prestadores de formação, para estabelecer o fundo ‘conselhos setoriais europeus em 

matéria de emprego e competências’, a fim de registar os empregos, as alterações de 

competências requeridas e as necessidades de formação conexas; 
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Transporte marítimo e construção naval  

17. Assinala que a promoção do transporte marítimo contribuirá não só para o crescimento 

económico e o emprego, mas também para a consecução do objetivo definido no Livro 

Branco "Roteiro do espaço único europeu dos transportes”, nomeadamente, transferir 50% 

do transporte rodoviário de mercadorias para os caminhos-de-ferro e para o transporte 

aquático até 2050; 

18. Observa com apreensão que o transporte marítimo na UE continua a enfrentar obstáculos 

decorrentes da burocracia administrativa e aduaneira, que comprometem a visão de um 

espaço europeu do transporte marítimo e impedem o crescimento do setor; 

19. Congratula-se com o êxito do programa-piloto «cintura azul» e exorta a Comissão a 

apresentar as propostas legislativas necessárias para efeitos de criação da “cintura azul”, 

incluindo a necessária revisão do Código Aduaneiro da UE antes do final de 2013; 

20. Salienta que o setor da construção naval da UE pode potencialmente aumentar o seu 

contributo para o crescimento e o emprego, através da exploração das oportunidades 

decorrentes da procura de ‘navios limpos’ (um maior rendimento energético e uma menor 

emissão de SOx, NOx) e de navios adequados à construção e operação de parques eólicos 

offshore; 

21. Exorta a Comissão a facilitar a implementação da estratégia ‘LeaderSHIP 2020’, mediante 

a implementação das medidas planeadas, a fim de acometer os desafios colocados pela 

indústria da construção naval europeia, como o acesso ao financiamento, as competências 

e a competitividade internacional; 

Turismo costeiro e marítimo 

22. Exorta os Estados-Membros, com o envolvimento direto das autoridades locais e 

regionais, a apoiarem iniciativas para desenvolver e melhorar as infraestruturas turísticas, 

bem como a envidarem todos os esforços para eliminar a burocracia e a falta de 

transparência no setor; regista a importância de criar ou melhorar escolas especializadas 

de alto nível (administração e economia das empresas do turismo, profissões do setor do 

turismo, colégios marítimos, escolas de culinária, etc.); 

23. Salienta a necessidade de simplificar os procedimentos de emissão de vistos, a fim de 

reduzir os custos envolvidos e emitir vistos de entrada para os visitantes de países 

terceiros; exorta a Comissão a investigar e aplicar de imediato novas formas ‘inteligentes’ 

de emissão de vistos turísticos, para otimizar os influxos de turistas; 

24. Salienta que o setor dos navios de cruzeiro é um importante recurso económico para os 

portos europeus e as comunidades vizinhas locais; encoraja o planeamento de programas 

turísticos atraentes, para reforçar a experiência dos visitantes, destacando, para o efeito, a 

importância histórica e cultural dos destinos portuários; 

25. Exorta a Comissão a intensificar os seus esforços para fomentar a competitividade dos 

portos europeus, mediante o apoio às infraestruturas portuárias e melhorando os serviços 

prestados (ajustando-os, por exemplo, para o efeito, aos requisitos de Schengen), a fim de 
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tornar os portos europeus mais atraentes para os navios de cruzeiro e mais benéficos para 

as comunidades locais; 

26. Destaca a importância da navegação de recreio para o turismo marítimo; exorta a 

Comissão a examinar, no contexto da sua próxima comunicação sobre o turismo 

marítimo, o âmbito de uma harmonização e simplificação, a nível da UE, da 

regulamentação aplicável à emissão de licenças de exploração, aos requisitos de segurança 

e aos trabalhos de manutenção e reparação das embarcações de recreio, bem como ao 

reconhecimento mútuo das qualificações profissionais neste setor; 

27. Exorta a Comissão a incluir o turismo marítimo e costeiro nas ações e programas conexos, 

como os programas EDEN - Destinos Europeus de Excelência e Calypso; 

28. Exorta a Comissão a ter em conta o contributo e o papel da gastronomia no 

desenvolvimento do turismo costeiro europeu;  considera necessário utilizar e coordenar 

os instrumentos e políticas existentes, elaborar novos programas e ações, para encorajar 

sinergias entre os setores primário e terciário nas zonas costeiras da UE; 

29. Insta a Comissão a criar um “Observatório Virtual do Turismo” que estabeleça a ligação 

com os institutos de investigação, as empresas e as autoridades públicas, com o objetivo 

de fazer avançar a investigação do mercado, que forneça às empresas e autoridades 

publicas informação prospetiva sobre a evolução da oferta e da procura e crie condições 

empresariais mais favoráveis; 

Energia azul 

30. Partilha o ponto de vista da Comissão segundo o qual a energia azul é um valor para a 

economia marítima europeia e insta a Comissão a contribuir para concretizar o respetivo 

potencial através de estratégias para as bacias marítimas; 

31. Exorta a Comissão a adotar, na sua próxima comunicação neste domínio, uma abordagem 

integrada do desenvolvimento dos recursos energéticos marítimos, mediante a exploração 

de sinergias entre a energia eólica offshore e a energia oceânica; 

32. Exorta a Comissão a apoiar ativamente a posição de vanguarda da UE neste domínio, 

desenvolvendo, para o efeito, uma estratégia industrial europeia para a energia azul, como 

já foi o caso para outros setores; 

Aquicultura 

33. Assinala que a aquicultura da UE propicia 80 000 postos de trabalho e encerra o potencial 

de melhoria significativa das economias das comunidades costeira, tendo em conta as 

estimativas da ONU, segundo as quais a produção de peixes de viveiro será superior à 

produção das pescas tradicionais em 2019;  

34. Exorta a Comissão, nas suas próximas orientações estratégicas para a aquicultura na UE, a 

promover a aquicultura offshore, que pode ser combinada com as infraestruturas da 

energia azul, para reduzir a pressão da aquicultura excessivamente intensiva nos 

ecossistemas costeiros e noutras atividades; 
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Extração de minérios marinhos 

35. Reconhece a existência de condições favoráveis à extração de minérios marinhos; salienta, 

porém, que o ambiente dos fundos marinhos está estreitamente associado ao resto do 

planeta através das interações de material, energia e biodiversidade, que, se perturbadas, 

podem conduzir a alterações imprevisíveis nas populações de peixes e à perda de 

biodiversidade; 

36. Exorta a Comissão a votar particular atenção às consequências ambientais das atividades 

extrativas nos fundos marinhos, a apoiar os projetos de investigação relevantes e a 

cooperar com as autoridades dos países terceiros envolvidas no setor em causa, numa 

tentativa de suprir mais rapidamente as lacunas a nível dos conhecimentos científicos; 

Biotecnologia azul 

37. Reconhece que a biotecnologia azul encerra o potencial de criação de emprego altamente 

qualificado e muito tem a oferecer em domínios críticos como os da saúde, da nutrição e 

da inovação; acolhe favoravelmente a intenção da Comissão de apoiar a investigação e 

inovação necessárias para efeitos de promoção desta atividade no domínio do 

empreendedorismo; 

38. Exorta a Comissão a promover parcerias entre o setor privado e os institutos de 

investigação e parcerias transfronteiras, como o Centro Europeu de Recursos Biológicos 

Marinhos, porquanto a biotecnologia marinha e o acesso à biodiversidade marinha 

requerem ‘know-how’ científico e equipamento sofisticado e dispendioso; 

39. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 

bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

A urgente necessidade de desenvolvimento económico e de criação de emprego implica a 

necessidade de uma nova abordagem política da economia marítima. A iniciativa Crescimento 

Azul comporta propostas visionárias para setores do futuro, através de um quadro realista e 

coerente, que abre perspetivas para amplas sinergias entre setores económicos ativos não só 

nas regiões costeira da União, mas também em todo o seu território. 

A Europa está-se a virar para os mares e oceanos 

A humanidade está-se a virar para os mares e oceanos na esperança de que estes lhe possam 

dar respostas para os crescentes desafios críticos que enfrentamos. As novas tecnologias, 

como a robótica e o equipamento subterrâneo avançado, já permitem aos investigadores e 

empresas da UE virarem-se para o mar para ajudar a combater as alterações climáticas, 

desenvolver tratamentos para doenças graves, assegurar minerais raros, etc. Tirando partido 

das sua longa e vigorosa tradição marítima, a Europa está já a desenvolver novas atividades 

como a energia eólica e a aquicultura offshore. 

Mas, se a UE se está a virar para o mar, é também por a tal ser conduzida por preocupações de 

maior amplitude. A necessidade de reduzir as emissões de carbono fez ressurgir o interesse no 

transporte marítimo de curta distância e está a abrir caminho a formas renováveis de energia 

offshore. A sobre-exploração de recursos terrestres está a conduzir ao aumento dos preços nos 

mercados mundiais e a reforçar o incentive económico à exploração dos recursos minerais dos 

fundos marinhos. 

Oportunidades de crescimento azul 

Há uma ampla margem de inovação e desenvolvimento sustentável nos setores marítimo e 

costeiro, desde que seja criado o adequado quadro de funcionamento institucional. A 

iniciativa da Comissão “Crescimento Azul” assentou num extenso estudo do potencial 

económico dos setores marítimo e económico, estudo esse que identifica cinco áreas com 

particular potencial de criação de emprego e aplicação de inovações. Essas áreas são a energia 

azul (eólica e oceânica), a aquicultura, o turismo marítimo e costeiro, a extração de minérios 

marinhos e a biotecnologia azul. Centrada no crescimento ‘inteligente’, sustentável e 

inclusivo, o crescimento azul está a ser corretamente apresentado pela Comissão como a 

dimensão marinha da Estratégia ‘Europa 2020’. 

Longe de substituir a Política Marítima Integrada (PMI), o crescimento azul procura 

revitalizá-la. A agenda da PMI é o instrumento de base para o estabelecimento das condições 

necessárias para tornar as empresas europeias capazes de criar valor acrescentado na 

economia azul. Para além dos instrumentos trans-sectoriais, a Comissão anunciou uma série 

de iniciativas setoriais nas cinco áreas principais, a fim de fomentar a capacidade das mesmas. 

Crescimento azul com emprego elevado e sustentabilidade integrada 

O relator congratula-se com a iniciativa Crescimento Azul e com as medidas propostas 
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destinadas a regulamentar e reforçar a economia azul. Não obstante, o projeto de relatório 

incide em dois desafios fundamentais de particular importância para otimizar os benefícios 

relacionados com o crescimento azul. 

O primeiro é a necessidade de assegurar que a força de trabalho disponha das competências 

necessárias aos setores marítimos emergentes, para que crescimento azul seja sinónimo de 

elevada taxa de crescimento do emprego. O Segundo consiste em assegurar a sustentabilidade 

integrada do crescimento azul, isto é, que este não prejudique o frágil ambiente marinho e dê 

um sólido contributo ao combate às alterações climáticas. 

Re: elevada taxa de crescimento do emprego: as medidas proposta incluem o seguinte: 

– Criação e financiamento de ‘conselhos setoriais europeus em matéria de emprego e 

competências’, para identificar e registar novas tendências no emprego, bem como as 

competências e necessidades de formação; 

– Tornar as carreiras náuticas e marítimas mais atrativas através de atividades de 

regulamentação e promoção; 

– Apoiar os esforços desenvolvidos a nível regional para avaliar as exigências em termos de 

competências profissionais e assegurar a atualização dos dados contidos no “Panorama de 

Competências da UE”; 

– Novas iniciativas de formação promotoras da morbilidade da força de trabalho, como uma 

ação plurianual para o intercâmbio de estudantes, professores e jovens profissionais, 

inspirada no modelo Erasmus; 

– Cooperação entre a indústria e as instituições educativas tendo em vista preparar 

adequadamente os diplomados para as novas profissões em mudança; 

– Apoiar os setores com uma elevada taxa de emprego como o turismo de cruzeiros e a 

energia eólica offshore. 

Re: sustentabilidade integrada: as medidas proposta incluem o seguinte: 

– Garantir que o ordenamento do espaço marítimo e a gestão integrada das zonas costeiras 

sejam utilizados para assegurar o bom estado ambiental dos mares até 2020 (Diretiva-

Quadro «Estratégia Marinha» (DQEM)); 

– Apoiar os projetos de investigação na área da extração de minérios marinhos, em 

combinação com uma estreita monitorização dos impactos ambientais; 

– Lançar uma estratégia energética para a energia azul tendo em vista otimizar o potencial 

do mar no combate às alterações climáticas; 

– Uma proposta de legislação em 2013 relativa a uma “cintura azul” para os transportes 

marítimos na UE, para acelerar a transição modal da estrada para o mar; 

– Plena implementação da legislação da UE destinada a acometer o problema do lixo 

marinho, como as diretivas relativas à gestão de resíduos, meios portuários de receção de 
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resíduos gerados em navios e de resíduos da carga, à qualidade da água e à estratégia 

marinha; 

– Promover a aquicultura biológica e proteger a saúde dos consumidores no que respeita aos 

alimentos para peixe e gerir as consequências da expansão da aquicultura. 

Turismo marítimo e costeiro 

O turismo marítimo e costeiro desempenha um papel de proeminência para a economia do 

turismo da UE e para a economia das zonas costeiras, em muitas das quais constituem a 

principal fonte de rendimento e emprego. 

Os mares da Europa representam a maior parte do mercado mundial da navegação de recreio 

para e das embarcações de recreio para fins turísticos (representando o Mediterrâneo 70%), 

sendo que o setor dos cruzeiros está aumentar rapidamente, com uma procura mundial em 

constante crescimento.  

O turismo marítimo e costeiro encerram o potencial de dar um contributo decisivo para a 

diversificação do produto do turismo europeu e para a expansão da atividade económica das 

zonas do interior, com particular ênfase na conexão entre os setores primário e terciário, 

beneficiando, assim, de muitas e diferentes formas, o turismo europeu e a economia da 

Europa no seu conjunto. 

Porém, os subsetores do turismo marítimo e costeiro enfrentam importantes desafios, como a 

fragmentação que compromete a coesão entre as regiões costeiras da UE, a sazonalidade, a 

falta de infraestruturas, a falta de diversificação e inovação do produto em questão, as 

alterações sazonais no emprego, em conjunção com um elevado grau de concentração de 

pessoal não qualificado, a elevada procura no que respeita à sustentabilidade e observância 

dos compromissos ambientais, a urgente necessidade de acometer os efeitos das alterações 

climáticas, o aumento da procura, no mercado internacional do turismo, de serviços turísticos 

de nível elevado e a pressão da crescente concorrência internacional. 

*** 

Se se pretende desenvolver os setores do crescimento azul e concretizar plenamente o seu 

potencial de contribuição para a economia europeia, é necessário planeamento estratégico a 

nível da UE, a fim de assegurar a coordenação e as sinergias entre as políticas existentes e o 

desenvolvimento de novas iniciativas e instrumentos. Para tirar pleno partido das 

oportunidades propiciadas pelo crescimento azul, os operadores dos setores público devem 

juntar forces e trabalhar num quadro politico único que tenha em conta as novas prioridades 

da UE.  

 


