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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o tema «Estabelecer uma estratégia da UE para o turismo sustentável»
(2020/2038(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), 
nomeadamente o seu artigo 195.º,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 19 de Junho de 2020, sobre os transportes e o turismo 
em 2020 e nos anos seguintes1, 

– Tendo em conta a adoção da comunicação intitulada «Turismo e Transportes em 2020 e 
mais além» (COM(2020)0550) e do pacote relativo ao turismo e aos transportes, em 13 
de maio de 2020, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 24 de outubro de 2019, sobre o impacto negativo da 
falência da Thomas Cook no turismo da UE2,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 27 de maio de 2019, sobre a 
competitividade do setor do turismo enquanto motor do crescimento sustentável, do 
emprego e da coesão social na UE durante a próxima década,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 14 de novembro de 2018, sobre o Quadro Financeiro 
Plurianual 2021-2027 – Posição do Parlamento com vista a um acordo3, 

– Tendo em conta a adoção da comunicação intitulada «Uma parceria estratégica reforçada 
e renovada com as regiões ultraperiféricas da UE» (COM(2017)0623), de outubro de 
2017,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 29 de outubro de 2015, sobre novos desafios e ideias 
para o fomento do turismo na Europa (2014/2241(INI)4, 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada «Europa, primeiro destino 
turístico do mundo – novo quadro político para o turismo europeu» (COM(2010)0352),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 27 de setembro de 2011, sobre a Europa, primeiro 
destino turístico do mundo – novo quadro político para o turismo europeu5, 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada «Uma Estratégia europeia em prol 
do crescimento e do emprego no setor do turismo costeiro e marítimo» 
(COM(2014)0086),

                                               
1 Textos aprovados, P9_TA(2020)0169.
2 Textos aprovados, P9_TA(2019)0047.
3 Textos aprovados, P8_TA(2018)0449.
4 Textos aprovados, P8_TA(2015)0391.
5 JO C 56 E de 26.2.2013, p. 41.
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– Tendo em conta a sua Resolução, de 25 de outubro de 2011, sobre a mobilidade e a 
integração de pessoas com deficiência e a Estratégia Europeia para a Deficiência 
2010-20206, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão Europeia, 11 de junho de 2020, sobre a 
Economia Azul na União, 

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões, de 18 de setembro de 2020, intitulado 

«Rumo a um turismo mais sustentável para os municípios e as regiões da UE», 

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e social sobre Turismo e transportes em 
2020 e mais além, 

– Tendo em conta os pareceres das comissões CULT e AGRI,

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Transportes e do Turismo (A9-0000/2020),

A. Considerando que o turismo é uma atividade económica transversal com grande impacto 
no crescimento económico, no emprego e no desenvolvimento social e sustentável das 
regiões;

B. Considerando que a indústria do turismo emprega 22,6 milhões de pessoas, o que 
corresponde a 11,2 % do emprego total na UE, e que contribuiu, em 2019, com 9,5 % 
para o PIB da UE; 

C. Considerando a complexidade da cadeia de valor do turismo, composta por quatro vetores 
fulcrais, como os transportes, o alojamento, a experiência e a intermediação e que o nível 
de influência entres estes consiste no sucesso da indústria; 

D. Considerando que, em 2018, 51,7% dos estabelecimentos de alojamento turístico da UE 
estavam localizados em zonas costeiras; 

E. Considerando que a indústria do turismo e transportes foi das mais afetadas pela COVID-
19; que, pelo menos, 6 milhões de empregos estão em risco na UE;

F. Considerando que o artigo 195.º do TFUE prevê que a União deve coordenar e 
complementar a ação dos Estados-Membros no turismo;

G. Considerando a descoordenação na União em matéria de viagens, com diferentes medidas 
nacionais e regionais;

H. Considerando que o setor está empenhado em acelerar e implementar medidas e ações 
que garantam maior sustentabilidade e contribuam para alcançar objetivos em matéria de 
redução de pegada ecológica;

Restabelecer: Planos de resposta aos efeitos da COVID-19 

                                               
6 JO C 131 E de 8.5.2013, p. 9.
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1. Pede aos Estados-Membros que apliquem, sem demora, critérios comuns para viagens, 
em particular formulários de localização, que assegurem a interoperabilidade das 
plataformas de localização, os critérios nos hubs de transporte e que o Centro Europeu de 
Prevenção e Controlo das Doenças publique em tempo útil o mapa de países, bem como 
de regiões da União, para uma resposta coordenada e eficiente aos viajantes;

2. Exorta os Estado-Membros a aplicar a realização de testes à partida, por forma a evitar 
períodos de quarentena;

3. Saúda o portal “Re-open EU” e exorta os Estados-Membros a enviar semanalmente à 
Comissão informações sobre a aplicação ou levantamento de futuras restrições à livre 
circulação;

4. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a transpor o quadro de cores e critérios comuns 
para países terceiros nas viagens não indispensáveis, através de um reconhecimento 
mútuo das medidas de proteção contra a COVID-19, em especial no sector da aviação e 
dos cruzeiros;  

5. Urge a Comissão a implementar o selo de certificação sanitária UE como distintivo de 
segurança sanitária europeia; 

6. Pede à Comissão recomendações para os procedimentos no período pós-vacina e que 
explore a necessidade de um passaporte sanitário digital na União; 

7. Lamenta o facto de o Next Generation UE não contemplar financiamento direto à 
indústria do turismo e exorta os Estados-Membros a inclui-la nos seus planos de 
recuperação e na iniciativa React-EU; 

8. Pede à Comissão que implemente a ação preparatória Mecanismo de Gestão de Crise para 
o Turismo para dar resposta a futuras crises;  

Recentrar: Política de Governação no quadro da União

9. Apela à Comissão a instalação de um novo modelo de governação entre instituições, com 
reforço da estrutura organizacional, financeira e de recursos humanos da Unidade 
Turismo na DG Growth, para a aplicação de uma abordagem integrada e eficiente do 
Turismo;

10. Lamenta que o quadro financeiro plurianual 2021-2027 não contemple uma rubrica
específica para o Turismo sustentável, como compromisso de implementação da Política 
Europeia para o Turismo aprovada pelo Parlamento Europeu; 

11. Exorta a Comissão a criar um Mecanismo Europeu de Acompanhamento da aplicação 
dos apoios às micro, pequenas e médias empresas, em matéria de liquidez, concessão de 
empréstimos e transparência; 

12. Pede à Comissão que informe regularmente o Parlamento sobre o estado de 
desenvolvimento dos projetos-piloto e das ações preparatórias, para que a comissão 
parlamentar responsável permaneça envolvida no processo;  
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13. Congratula a Comissão pela realização da Convenção do Turismo 2020 e pede que 
apresente ainda este ano um plano de ação e desenvolva em tempo útil uma nova 
estratégia para o Turismo, que substitua a de 2010;

14. Exorta a Comissão a incluir no Guia de apoio ao financiamento uma ligação a um ponto 
de contacto nacional que facilite o acesso à informação para as micro, pequenas e médias 
empresas;

15. Exorta a Comissão a criar uma Agência Europeia para o Turismo; 

Reforçar: Transição para um Turismo sustentável, responsável e inteligente

16. Nota que o turismo sustentável deve ter em consideração os impactos económico, social 
e ambiental atuais e futuros, respondendo às necessidades dos visitantes, da indústria, do 
ambiente e das comunidades locais7; 

17. Exorta a Comissão a operacionalizar o Sistema Europeu de Indicadores de Turismo, com 
uma estrutura permanente de governação, e a implementá-lo nos destinos, com 
indicadores estáticos e dados em tempo real para a gestão e avaliação de desempenho dos 
mesmos, em parceria com as regiões;

18. Exorta a Comissão a analisar as barreiras do Eco-label e alargar o espectro a outros 
serviços do turismo, em complemento com o EMAS para Turismo, e a criar mecanismos 
de apoio à implementação destas certificações;

19. Congratula a Comissão pela criação do Grupo para a sustentabilidade do Turismo8 e pede 
que o seu trabalho seja retomado e reveja a Carta Europeia para o Turismo Sustentável e 
Responsável de 2012, como forma de incentivar a participação e a implementação de boas 
práticas;

20. Lembra que a falta de dados métricos sobre os efeitos do turismo na sustentabilidade 
impede a tomada de decisões pelos agentes públicos e privados, pede ao Eurostat para 
criar um marco de referência para a recolha de dados referentes aos critérios de 
sustentabilidade, sobreturismo e subturismo e solicita a atualização do Regulamento (UE)
n.º 692/2011; 

21. Lamenta que a Comissão não tenha incluído o turismo na Estratégia Europeia para os 
Dados, e pede a esta que integre o turismo no quadro de governação dos espaços comuns 
de dados, permitindo às empresas turísticas uma aposta integral na inovação e 
digitalização;

22. Nota que a atividade turística está intimamente ligada à mobilidade e que os Estados-
Membros devem, através do apoio financeiro da União, investir na transição para 
combustíveis menos poluentes, e em plataformas que garantam a interoperabilidade e
intermodalidade do sistema de bilhética;

23. Pede à Comissão que apresente os resultados do projeto-piloto Destinos Inteligentes e as 

                                               
7 UNWTO and UNEP ( 2005) Making tourism more sustainable – A guide for policy makers
8 Tourism Sustainability Group (TSG)
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linhas de ação para a implementação do mesmo; 

24. Pede aos Estados Membros e à Comissão que tornem a Capital Europeia de Turismo 
Inteligente um projeto permanente com critérios mais abrangentes e justos;

25. Congratula a Comissão pelas 14 ações da Estratégia para o Turismo Costeiro e Marítimo, 
e convida-a a apresentar as conclusões que permitam orientar financiamento para as 
infraestruturas (portos e marinas), suporte logístico e de funcionamento destas e o uso de 
energias renováveis; 

Repensar: Projetar a Indústria do Turismo no futuro 

26. Urge a Comissão a apresentar ainda em 2020 uma análise, por país, das ajudas de Estado 
ao turismo pedidas e do financiamento da União usado para combater os efeitos da
COVID-19, entre outros, a aplicabilidade do programa SURE;

27. Pede à Comissão, juntamente com o Banco Europeu de Investimentos, que criem apoios 
específicos para projetos de descarbonização e digitalização do turismo, e condições de 
acesso às micro, pequenas e médias empresas ao InvestEU, permitindo a aquisição de 
novas competências e criação de mais emprego; 

28. Pede à Comissão, juntamente com os Estados-Membros, que apoiem a transição para uma 
experiência sem descontinuidades (seamless) nos vários modos de transporte, a par das 
melhores práticas já existentes;

29. Pede à Comissão que implemente o E-visa, bem como o Visto de Circulação e outras 
medidas que permitam a entrada legítima de visitantes na União;  

30. Acredita que a promoção da marca Europa em países terceiros deve focar-se na 
diversificação da oferta sobre o património cultural e natural, gastronomia, saúde da 
União em cooperação com os destinos e os operadores turísticos;  

31. Pede à Comissão que reveja a Diretiva Pacote de Viagens e o Regulamento dos Direitos 
dos Passageiros aéreos para acomodar os efeitos da recente crise e prevenir futuras 
situações de incerteza jurídica;

32. Pede à Comissão a criação de programas para literacia dos quadros de topo das micro, 
pequenas e médias empresas, conferindo-lhes competências para a otimização do seu 
potencial de geração de riqueza;  

33. Pede aos Estados-Membros que envidem esforços na aplicação do cartão europeu de 
deficiente e adotem normas na legislação que acomodem o turismo acessível e para todos;

34. Pede à Comissão que tenha em conta as regiões ultraperiféricas na formulação e o impacto 
da legislação no quadro da política de turismo;

35. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, o artigo 195.º do TFUE reconhece, pela primeira 
vez, a importância do turismo no quadro institucional da União. Desta forma, a União passa a 
completar a ação dos Estados-Membros através da promoção da competitividade das empresas 
da indústria do turismo.

Esta consagração permite à União agir a nível europeu respondendo aos desafios comuns da 
indústria, proporcionando a criação e adaptação de um ambiente empresarial que permita o 
desenvolvimento económico e social dos destinos em pleno cumprimento e respeito pelo 
princípio da subsidiariedade e da competência dos Estados-Membros.  

Contudo, a pandemia de COVID-19 e a crise instalada vieram demonstrar a urgência de fazer-
se mais a nível europeu e de interpretar e aplicar o artigo 195.º do TFUE de forma mais 
abrangente. 

A indústria do turismo e viagens teve uma queda dramática de 92% nas reservas, entre janeiro 
e agosto, comparativamente ao ano anterior, com perdas de 85% no alojamento, restaurantes, 
operadores turísticos e de passageiros na ferrovia de longa distância e 90% nas companhias 
aéreas e cruzeiros. Atualmente, 6 milhões de empregos estão em risco na União, interpretando 
os cenários mais moderados.     

A Europa, o primeiro destino turístico do mundo, recebeu em 2020 menos 66% de turistas 
internacionais na primeira metade do ano, e menos 97% no segundo semestre. Considerando 
que, em 2019, empregava 22,6 milhões de pessoas, representando 11,2% do emprego total na 
União, e contribuía com 9,5% para o PIB da União, verificou-se que esta queda abrupta ficou 
a dever-se, em parte, à descoordenação dos Estados-Membros em matéria de viagens. A falta 
de critérios comuns, com diferentes medidas nacionais e regionais levadas a cabo pelos 
governos de cada Estado-Membro e Regiões Ultraperiféricas criou confusão e desconfiança 
entre os viajantes. 

Tendo em consideração a conjuntura internacional e o impacto severo da atual crise na indústria 
do turismo e viagens, o presente relatório de iniciativa pretende focar-se em quatro diretrizes 
que permitam: (1) restabelecer a indústria com planos de resposta à pandemia (2) recentrar a 
política de governação no quadro da União (3) reforçar as iniciativas da indústria para um 
turismo sustentável, responsável e inteligente (4) projetar o futuro da indústria e as mudanças 
que terão lugar do lado da procura e que podem obrigar a adaptar a oferta.  

A União precisa de um quadro comum para as viagens essenciais e não essenciais, com critérios 
claros e transparentes, de forma a que o viajante faça escolhas informadas, permitindo à 
indústria adaptar-se e aplicar medidas sanitárias conformes. Critérios comuns para a 
identificação de zonas de risco e aplicação do código de cores proposto pela Comissão, para a 
realização de testes à partida, evitando a quarentena, para o uso de máscaras, para a 
uniformização de formulários de localização em todos os modos de transporte e partilha do 
mesmo com os países de destinos, reduzindo possíveis encargos. Simultaneamente, a imposição 
de novas restrições, em caso de uma evolução negativa das condições epidemiológicas, não 
deve contemplar os viajantes que já se encontrem no destino. O reconhecimento destes critérios, 
a nível da União, é crucial para a abertura aos países terceiros através de um reconhecimento 
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mútuo, em especial no sector da aviação e dos cruzeiros. Para isso, seria fundamental a criação 
de um selo de certificação sanitária do destino UE, tendo como boas práticas exemplos de 
sucesso nos Estados-Membros, para um reconhecimento nos países externos, apostando em 
qualidade e em critérios sanitários mais rigorosos.

A falta de financiamento direto ao turismo nas propostas da União é uma lacuna que fica por 
preencher no atual quadro financeiro e um compromisso que fica por cumprir desde a última 
legislatura. Seria fundamental e justo a disponibilização deste financiamento para uma indústria 
que tanto crescimento e desenvolvimento tem proporcionado à economia europeia e que está a 
atravessar uma grave crise com características e impacto mundiais. Esta é uma oportunidade 
que a União perde ao não criar uma Política Europeia de Turismo, com financiamento que 
permitisse apoiar diretamente empresas, associações e pessoas. A União deixa nas mãos dos 
Estados-Membros a importância do apoio ao sector, através do NextGenerationEU, do React-
UE, do SURE e de outras fontes de financiamento existentes quando poderia liderar pelo 
exemplo. Pede-se, por isso, à Comissão que, juntamente com a TRAN e a Tourism Task Force, 
aproveite os projetos-piloto e as ações preparatórias como fonte complementar de apoio. Para 
garantir que o financiamento chega às empresas, a relatora considera importante criar um 
mecanismo europeu de acompanhamento de aplicação dos apoios. Paralelamente, a relatora 
considera fulcral que, em parceria com a Comissão, o Banco Europeu de Investimentos crie 
projetos específicos e condições de acesso ao InvestEu para as micro, pequenas e médias-
empresas. 

É também o momento de preparar o setor para o período pós-vacina e, por isso, a relatora 
aconselha a Comissão a explorar a possibilidade de criar um passaporte sanitário digital na 
União, com base em diferentes estudos da WTTC. É crucial ainda preparar a União para futuras 
crises e, por isso, é urgente apoiar a implementação do Mecanismo de Gestão de Crises na 
União, proposto pelo Parlamento Europeu. 

Dada a horizontalidade do Turismo e Viagens a estrutura institucional de governação na União 
deve ser reforçada. Devem ser promovidas sinergias e uma estrutura regular de comunicação 
entre as instituições europeias apoiada numa estrutura organizativa da Unidade de Turismo, 
com mais recursos humanos e financeiros. Paralelamente, é fundamental que exista uma 
coordenação inter-serviços no seio da Comissão de forma a implementar nas diferentes 
iniciativas a dimensão transversal deste sector. É o momento de criar uma Agência Europeia de 
Turismo que apoie a indústria, quer com um observatório de análise de dados, quer na gestão e 
implementação de regras.

Para garantir que o setor é parte da transição ecológica e digital é preciso tornar operacional, 
iniciativas que a Comissão Europeia já apoiou financeiramente, no passado, mas que não 
tiveram a devida continuidade. O Sistema Europeu de Indicadores de Turismo (ETIS) deve ter 
uma estrutura permanente apoiada financeiramente pela Comissão Europeia com apoio dos 
destinos, com um controlo e monitorização externos. O Grupo para a Sustentabilidade do 
Turismo deve ser retomado para colocar em prática a nova governação do ETIS, encontrar 
formas de promoção deste e de outros certificados criados e emitidos pela União, como o Eco-
label que deve ver alargado o seu especto a outros serviços e produtos. Como forma de envolver 
o setor, a relatora acredita na importância da atualização e promoção da Carta Europeia para o 
Turismo Sustentável e Responsável de 2012. 

Para a efetividade desta dupla transição é preciso recolher, analisar e entender os dados, por 
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isso a relatora considera importante que o Eurostat crie um marco de referência para saber com 
exatidão o impacto do turismo na sustentabilidade, no que diz respeito ao sobreturismo e 
subturismo e, caso seja necessário, atualize o regulamento relativo às estatísticas europeias 
sobre o turismo com big data. As micro, pequenas e médias empresas têm de ter acesso a 
análises inteligentes dos dados, por isso o turismo deve integrar o quadro de governação dos 
espaços comuns de dados, contrariamente à proposta da Comissão. O turismo do futuro depende 
deste acesso aos dados, que só é possível alcançar enquanto cluster integrado. Para avaliar a 
inovação e a digitalização da indústria faz todo o sentido a implementação da ação preparatória 
Smart Destinations e tornar a Capital Europeia de Turismo Inteligente um projeto permanente 
da União, com critérios mais abrangentes e justos para a inclusão de mais destinos europeus.

Considera-se importante fomentar a mobilidade, a interoperabilidade e o sistema de bilhética, 
bem como melhorar as infraestruturas de ferrovia, as ciclovias entre outros, permitindo a 
promoção do turismo interno e transfronteiriço. Contudo, não devemos esquecer que a 
proibição de um modo de transporte em detrimento do outro não é solução, em particular para 
muitas regiões e países periféricos da União.    

O turismo costeiro, marítimo e náutico assume uma importância na União pela dimensão 
marítima da mesma. Em 2018, 51,7% dos estabelecimentos de alojamento turístico da União 
encontravam-se em zonas costeiras, por isso o olhar para este segmento de forma mais atenta, 
com a necessidade de reavaliar as 14 ações Estratégicas da União para o Turismo Costeiro e 
Marítimo, o guia de financiamento para o QFP futuro e o financiamento existente para as 
transições ecológica e digital. Iniciativas já em desenvolvimento como o CV comum para os 
skippers, o Manual de boas práticas para os Cruzeiros (ações preparatórias do Parlamento), as 
regras de IVA nos barcos e ancoradouros e iniciativas de combate à sazonalidade devem ser o 
quadro de referência para atualização destas 14 ações.     

A biodiversidade e as zonas marinhas protegidas são centros de investigação por excelência, 
devendo-se por isso fomentar o turismo científico nas regiões que suscitam maior interesse por 
parte da comunidade científica internacional. É crucial a identificação de tendências relativas 
às profissões do futuro no sector do turismo, formando e adaptando as atividades tradicionais, 
investindo na formação e literacia dos quadros de topo das micro, pequenas e médias empresas, 
conferindo-lhes recursos para a otimização do seu potencial de geração de riqueza.

Projetar a indústria do turismo no futuro é um imperativo do momento presente. Avaliar as 
tendências e a dinâmica da procura, as opções dos consumidores viajantes, a transição para 
modelos que considerem uma economia menos poluente devem ser as prioridades da União 
para a próxima década. O turismo e as viagens devem fazer parte da solução da meta da 
neutralidade climática em 2050 e todos os esforços neste sentido devem ser orientados e 
incentivados financeiramente. É crucial criar redes entre regiões, operadores e agentes públicos 
e privados para apontar soluções para problemas comuns. É fundamental considerar que os 
apoios devem ser discriminados em função do peso que a indústria tem no PIB, bem como 
considerar que as regiões ultraperiféricas europeias têm condicionalismos permanentes e 
intransponíveis que devem ser tidos em conta.

Ambicionamos uma modernização da legislação adaptada a futuras crises e com soluções 
melhor orientadas, garantindo um equilíbrio entre os direitos do consumidor e a 
sustentabilidade empresarial.
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A inovação é um imperativo mundial, o que impele a relatora a pedir que sejam criadas 
oportunidades que permitam ao viajante uma experiência sem descontinuidades (seamless) 
desde o momento de escolha, à aquisição, nos vários modos de transporte, bem como no próprio 
destino. 

Acreditamos na necessidade de um E-visa europeu, bem como na urgência em explorar a 
possibilidade de discutir o visto de circulação, apresentado pela Comissão Europeia no passado. 

Precisamos acima de tudo de vontade política e visão estratégica de futuro para a indústria do 
Turismo e Viagens. 

A relatora acredita ser fundamental apresentar até ao final do ano um plano de ação com metas 
e objetivos concretos e desenvolver uma Estratégia Europeia para o Turismo, que crie soluções 
que sendo comuns possam garantir o desenvolvimento social, económico das várias regiões e 
destinos turísticos europeus. 

É fundamental enfatizar o enorme potencial que o turismo tem no respeito pelos valores, 
tradições e cultura do outro, e através deste marco ser garante de estabilidade e paz entre os 
povos, pilar que comunga também com a União Europeia.   
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