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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre os aspectos de desenvolvimento regional do impacto do turismo nas regiões 
costeiras
(2008/2132(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) No. 1080/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 5 Julho de 2006 relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e 
que revoga o Regulamento (CE) n.° 1783/19991,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão relativamente à "gestão integrada da Zona 
Costeira: uma estratégia para a Europa (COM(2000)0547),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada "Agenda para um Turismo 
Europeu Sustentável e Competitivo" (COM(2007)0621),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Uma política de turismo 
europeia renovada: rumo a uma parceria reforçada para o turismo na Europa" 
(COM(2006)0134), e a Resolução do Parlamento Europeu de 29 de Novembro de 2007, 
sobre este tema2,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Uma política marítima integrada 
para a União Europeia" (COM(2007)0575), e a Resolução do Parlamento Europeu de 20 
de Maio de 2008, sobre este tema3,

– Tendo em conta as conclusões da Presidência do Conselho Europeu de 14 Dezembro de 
2007,

– Tendo em conta o acordo tripartido do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão 
sobre o Dia Marítimo Europeu,

– Tendo em conta o artigo 45.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento Regional e o parecer da 
Comissão dos Transportes e do Turismo (A6-0000/2008),

A. Considerando que no território da UE há seis macrozonas costeiras, a saber, as zonas do 
Atlântico, do Mar Báltico, do Mar Negro, do Mediterrâneo, do Mar do Norte e das 
regiões ultraperiféricas, cada uma delas com um recurso territorial e um conceito 
diferentes de turismo,

B. Considerando como válida a definição de zonas costeiras utilizada no âmbito da Política 
Marítima Europeia, a saber, zonas ou áreas costeiras dentro dos 50 km em linha recta que 

                                               
1 OJ L 210, 31.7.2006, p. 1.
2 Texts adopted, P6_TA(2007)0575.
3 Texts adopted, P6_TA(2008)0213.
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vão da linha da costa para o interior continental;

C. Considerando que, sendo o turismo geralmente a principal actividade nestas regiões e 
influenciando de forma positiva o desenvolvimento socioeconómico, também afecta por 
vezes negativamente o território devido à sazonalidade e ao trabalho pouco qualificado, à 
escassa integração entre a costa e o interior, à pouca diversificação económica e ao 
empobrecimento da herança natural e cultural,

D. Considerando que, na falta de dados comparáveis e fiáveis no turismo costeiro litoral, o 
valor económico do sector pode ser subestimado, com a consequente subvalorização do 
valor económico da preservação ambiental do mar e uma suboptimização dos 
investimentos na prossecução deste pressuposto;

E. Considerando que as áreas costeiras são profundamente influenciadas pela sua situação 
geográfica, necessitando de uma estratégia estruturada que tenha em consideração as suas 
características especiais, o princípio da subsidiariedade e a coerência entre sectores no 
processo de decisão,

F. Considerando que a criação de instrumentos específicos contribuirá para estratégias de 
desenvolvimento mais integradas e sustentáveis, melhorando a competitividade 
económica ao preservar recursos naturais e culturais e ao promover modelos de turismo
responsável,

G. Considerando que o objectivo 3 “Cooperação Territorial Europeia” poderá contribuir 
eficazmente para as prioridades acima mencionadas, financiando projectos de cooperação 
e desenvolvendo redes de parcerias entre actores e áreas costeiras,

1. Sublinha que o turismo é um factor essencial para o desenvolvimento socioeconómico 
das regiões costeiras da UE, estando estreitamente ligado aos objectivos das Estratégias 
de Lisboa e de Gotemburgo;

2. Recomenda uma abordagem integrada entre turismo costeiro e as políticas comunitárias 
de coesão, marítima, das pescas, ambiental e social, por forma a criar sinergias e a evitar 
intervenções contraditórias; recomenda à Comissão que considere o crescimento 
sustentável do turismo costeiro nesta lógica integrada como um objectivo estratégico do 
seu Programa de Trabalho 2010-2015 e da revisão a meio termo do quadro financeiro 
2007-2013;

3. Convida os Estados-Membros a assegurarem que as autoridades regionais e locais 
competentes em matéria de turismo e desenvolvimento regional nas áreas costeiras sejam 
inteiramente associadas a todas as estruturas estáveis criadas no quadro destas políticas;

4. Recomenda à Comissão a adopção de uma abordagem holística às questões do turismo 
costeiro na execução da sua estratégia para uma Política Marítima Integrada,
concretamente para as ilhas, para as regiões ultraperiféricas e para as demais zonas 
costeiras, devido nomeadamente à elevada  dependência destes territórios do sector do 
turismo;

5. Recomenda assim à Comissão a criação de um programa INTERREG adaptado às áreas 
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costeiras, tratando o turismo conjuntamente com as outras questões relacionadas com a 
costa;

6. Partilha a opinião do Comité das Regiões quanto à criação de um Fundo Litoral Europeu, 
pedindo à Comissão a análise desta sugestão no âmbito da revisão a meiotermo do quadro 
financeiro 2007-2013, assim como no âmbito da estrutura do Orçamento da UE para 
2013;

7. Recomenda o desenvolvimento de um pilar do conhecimento no desenvolvimento 
integrado das zonas costeiras através da criação de uma rede europeia sectorial sob o 
guarda-chuva do Instituto Europeu da Tecnologia e do Sétimo Programa-Quadro em 
matéria de Investigação e Desenvolvimento;

8. Recomenda aos Estados-Membros costeiros a aplicação desta abordagem integrada ao 
nível dos Programas, quando seleccionam e executam projectos relacionados com o 
litoral, adoptando a inter-sectoralidade como princípio e promovendo particularmente a 
criação de parceiras público-privadas;

9. Lamenta que a actual falta de transparência nas despesas da UE nas zonas costeiras
impeça a quantificação dos fundos destinados ao turismo naquelas regiões; convida a 
Comissão a activar os instrumentos apropriados a fim de disponibilizar estes dados para 
fins de análise e estatísticas;

10. Convida o Comissão, os Estados-Membros e as Regiões a elaborarem conjuntamente um 
catálogo exaustivo na Internet dos projectos financiados nas áreas litorais, permitindo 
assim às regiões aprender com a experiência dos outros, e também que o mundo 
académico, as comunidades litorais e outras partes interessadas identifiquem, difundam e 
maximizem o retorno às comunidades locais das melhores práticas;

11. Convida a Comissão a assegurar que o desenvolvimento contínuo pelo EUROSTAT da 
base de dados socioeconómica nas regiões litorais da UE inclua dados sobre turismo 
fiáveis, homogéneos e actualizados, essenciais para facilitar as tomadas de decisões por 
parte do sector público e para fazer comparações quer entre regiões quer entre sectores; 
recomenda urgência aos Estados-Membros costeiros no processo de aplicação da Conta 
Satélite do Turismo nos seus territórios;

12. Insiste na forte ligação entre ambiente e turismo costeiro; recomenda assim a introdução 
após 2013 da sustentabilidade ambiental como princípio de base nas intervenções dos 
Fundos Estruturais para as zonas costeiras, não só para o Objectivo Competitividade e 
Emprego mas também para as regiões do Objectivo Convergência;

13. Convida a Comissão a assegurar que uma execução activa e conforme com a 
Directiva-Quadro da Estratégia Ambiental Marinha seja condição para receber 
financiamento da UE para projectos costeiros com impacto no mar;

14. Convida a Comissão a incluir na sua política de clusters marítimos os serviços e os 
sectores industriais relevantes para o turismo litoral, permitindo assim uma interacção 
produtiva entre os que utilizam o mar como um recurso para aumentar a sua 
competitividade, sustentabilidade e contributo para o desenvolvimento económico litoral; 
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considera também que os cuidados médicos, de bem-estar, educacionais, tecnológicos ou 
componentes desportivos deveriam ser incluídos como serviços litorais nos clusters
marítimos, como elementos cruciais para o desenvolvimento destas zonas;

15. Reitera o pedido feito aos Estados-Membros e à Comissão, tendo em conta a carga 
poluente do mar em muitas regiões e cidades portuárias, para melhorarem 
significativamente os incentivos ao abastecimento dos navios atracados nos portos a 
partir da rede de terra; solicita, pois, uma proposta de revisão da Directiva 2003/96/CE do 
Conselho;

16. Insiste em que os instrumentos da coesão territorial podem melhorar a ligação entre a 
costa e o interior, aliando actividades costeiras ao turismo rural e urbano, aumentando a 
acessibilidade fora da estação alta do turismo e realçando e diversificando os produtos 
locais; assim, convida a Comissão a considerar as regiões costeiras no Livro Verde sobre 
a Coesão Territorial e a assegurar a desejável ligação do turismo costeiro com a gestão 
integrada das zonas costeiras e com o planeamento espacial dos mares;

17. Do mesmo modo, incentiva as autoridades costeiras regionais e locais a encorajarem
planos de marketing territorial integrados com os parceiros em termos de vizinhança 
marítima e terrestre, de forma a aumentar a competitividade turística sem prejuízo da 
competitividade global;

18. Incentiva as regiões costeiras a participarem em projectos de cooperação inter-regional, 
como, por exemplo, sob o tema IV da iniciativa “As Regiões e a Mudança Económica”,
com o objectivo de criar redes temáticas de turismo costeiro e de trabalhar nas já 
existentes, bem como na troca de conhecimentos e das melhores práticas;

19. Recomenda às autoridades públicas nacionais, regionais e locais competentes a promoção 
de projectos estratégicos no turismo costeiro sob os seus programas de cooperação, e a 
disponibilizarem financiamentos adequados para estas intervenções; 

20. Convida a Comissão a planear pelo menos um evento específico focalizado no turismo 
costeiro que facilite a comunicação e o estabelecimento de contactos entre parceiros e a 
partilha das melhores práticas, por exemplo na aplicação do Modelo Integrado de Gestão 
de Qualidade da UE;

21. Convida também a Comissão a desenvolver um guia prático sobre os financiamentos da 
UE em matéria de turismo costeiro, a fim de orientar as partes interessadas durante a fase 
de procura de financiamento;

22. Convida as regiões costeiras a criarem Agências de Desenvolvimento regionais ou locais 
de forma a criar redes entre profissionais, instituições, peritos e administrações dentro do 
mesmo território, assim como entre diferentes países, com funções consultivas e de 
informação aos potenciais beneficiários públicos e privados;

23. Recomenda aos Estados-Membros costeiros que tenham em conta a sustentabilidade dos 
projectos de cooperação no pós-financiamento, não só financeiramente mas em termos de 
continuidade da cooperação entre parceiros e da interconexão com os sectores locais 
relevantes;
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24. Recomenda aos Estados-Membros costeiros que assegurem a elevada visibilidade dos 
projectos seleccionados e simplifiquem os procedimentos de acesso a financiamento, a 
fim de atrair financiamento privado para o turismo costeiro e de facilitar a criação de 
parcerias entre autoridades públicas e actores privados, particularmente PME; recomenda 
a valorização dos benefícios recreativos do turismo marinho e costeiro sustentável e que 
contribuam para uma fauna e flora saudáveis; considera que estes objectivos poderiam 
articular-se no contexto do dia Marítimo Europeu, celebrado anualmente a 20 de Maio;

25. Convida as associações ambientais, os sectores económicos ligados ao mar, os actores 
culturais, a comunidade científica, as entidades civis e os residentes locais a estenderem a 
sua participação a todas as fases do projecto, incluindo o acompanhamento, a fim 
assegurar a sua sustentabilidade a longo prazo;

26. Convida, por último, a Comissão a avaliar regularmente até que ponto o financiamento 
comunitário efectuado nas zonas costeiras afecta actualmente o desenvolvimento regional 
destas zonas, a fim de difundir as melhores práticas e de apoiar redes de parceria entre os 
diferentes actores através de um Observatório para o turismo litoral sustentável;

27. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
aos Estados-membros e ao Comité das Regiões.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Enquadramento geral

A União Europeia conta nos seus 27 Estados Membros com mais de 89 000 Km de zona 
costeira. Mas esta zona litoral europeia abrange realidades muito diferentes como grandes 
centros urbanos e capitais de países europeus, nomeadamente Lisboa, Atenas, Copenhaga ou 
Estocolmo, ou pequenas ilhas que vivem essencialmente do turismo e da pesca.
A vocação marítima da União Europeia, com profundas raízes históricas e tradições em 
alguns dos Estados Membros foi a grande responsável pela expansão do velho Continente
para novos mundos o que trouxe prosperidade e permitiu consolidar a importância do litoral 
no desenvolvimento dos Estados costeiros.
Se algumas regiões são indissociáveis da costa que as rodeia, como as regiões ultraperiféricas 
que vivem essencialmente do turismo e de actividades ligadas ao mar, outras têm na sua zona 
costeira uma contingência geográfica que em nada depende do turismo para se desenvolver 
economicamente ou em que o turismo pouco representa em termos de PIB.
Segundo algumas projecções, em 2010 cerca de 75% da humanidade habitará nas zonas 
costeiras. Esta forte concentração dos cidadãos no litoral, é por si só, suficientemente 
reveladora da necessidade que urge em se encarar com pragmatismo o estudo do impacto do 
turismo nas zonas costeiras e nomeadamente o seu impacto na economia europeia nacional, 
regional e local.

A União Europeia e o Turismo

Embora o turismo não faça actualmente parte das competências ou domínios políticos da 
União Europeia, refere-se no artigo 3º do Tratado CE que pode ser objecto de “medidas”,  o 
que tem permitido à UE levar a cabo uma série de politicas, programas e acções na área do 
turismo.

Esta acção fragmentada e sectorial da União Europeia deixa desde logo antever alguns 
problemas que se traduzem na falta de coerência nas estratégias seguidas na aplicação das 
várias políticas e numa amalgama de programas e formas de apoio ao turismo que acabam por 
se prejudicar reciprocamente por falta de linha politica condutora e coerente para concretizar 
com sucesso os fins a que se propõem.
Os Chefes de Estado e de Governo acordaram inserir no novo Tratado de Lisboa um artigo 
que confere doravante mais competências à UE, e em particular ao Parlamento Europeu, no 
domínio da política do turismo o que permitirá a preparação de novas estratégias de aplicação 
eficaz e real dos fundos de financiamento existentes na promoção de uma verdadeira politica 
de turismo europeu.

Os Fundos Estruturais e o Turismo

Dado não haver competência da União Europeia na área do turismo e consequentemente 
instrumentos financeiros destinados especificamente a este sector, as intervenções turísticas a 
nível comunitário fazem-se essencialmente através dos Fundos Estruturais e de Coesão 
através dos programas operacionais regionais e dos programas operacionais sectoriais 
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nacionais.
A Comissão de Desenvolvimento Regional do Parlamento Europeu decidiu autorizar um 
relatório de iniciativa e a realização de um estudo sobre o impacto do turismo nas zonas 
costeiras: aspectos do desenvolvimento regional, de forma a se fazer um levantamento da 
efectiva aplicação dos Fundos Estruturais no sector do Turismo costeiro e o concreto impacto 
do sector deste turismo costeiro sobre a coesão económica, social e territorial de todos os 
Estados-Membros.
O aprofundado e importante estudo apresentado em sede de Comissão conclui, entre outras, 
coisas que entre os principais desafios colocados ao turismo costeiro, é de salientar a 
sazonalidade, a necessidade de medidas de desenvolvimento sustentável e a diversificação das 
actividades de lazer.
Reconhece-se neste estudo o grande apoio dado a intervenções do turismo costeiro através das 
medidas no âmbito dos POR co-financiados pelo FEDER, como em infra-estruturas publicas, 
programas de subvenções para PME do sector do turismo,marketing territorial e actividades 
de promoção.
É aqui referida a dificuldade que a natureza transversal do sector do turismo acarreta para a 
avaliação dos efeitos destas iniciativas no sector regional, valorizando-se no entanto o 
impacto qualitativo quanto ao reforço das capacidades institucionais. Segundo os autores “Os 
FE estimularam a participação em parcerias, mesmo com estas a evidenciarem diferentes 
graus nos vários projectos, e contribuíram para a melhoria da qualidade da programação e 
concepção dos projectos.”, assim como o importante contributo dos FE para  a evolução no 
sentido de uma abordagem mais integrada da gestão da qualidade das zonas costeiras. 

Conclusões

A consulta aos actores no terreno, em termos de Turismo costeiro que serviu de base à 
realização deste relatório de iniciativa, foi muito enriquecedora e essencialmente reveladora 
da necessidade de tomar medidas concretas no sentido de tornar mais eficaz a aplicação dos 
fundos já existentes ao sector do turismo costeiro, não havendo especial necessidade de 
instrumentos novos, mas sim de uma abordagem integrada e coerente do sector catalisando os 
instrumentos já existentes para um mesmo objectivo, com uma estratégia comum. Foi 
consensual a linha de raciocínio no sentido de uma abordagem integrada e holística do sector 
turístico nas zonas costeiras.

A diversificação do turismo costeiro, deixando de estar dependente do conceito “mar, sol, 
areia”, tornando-o mais eclético em termos de oferta é hoje um desafio crucial que urge 
incentivar, desenvolvendo-se assim novos segmentos da economia regional costeira e 
promovendo-se simultaneamente os objectivos da Estratégia de Lisboa e de Gotemburgo em 
matéria de competitividade e crescimento.
As politicas sectoriais, como as pescas, a politica marítima, a politica de transportes, a política 
energética, a politica ambiental, a politica de coesão ou mesmo a nova estratégia para a 
política agrícola europeia, mais baseada em produtos de excelência que a todo o momento 
interagem com os produtos turísticos costeiros devem, no próximo programa de trabalho da 
Comissão Europeia, assumir rasgos de inovação e trabalhar de forma integrada o 
desenvolvimento deste sector tão importante da economia europeia como é o turismo costeiro. 
Uma visão holística desta politica deverá assumir contornos de realidade num futuro próximo 
da UE, nomeadamente através da revisão a meio termo do quadro financeiro 2007/2013 de 
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forma a podermos assegurar um turismo costeiro de sustentável e de futuro para a União 
Europeia.
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