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Parlamento Europeu organiza conferência sobre
turismo
 
A União Europeia é o principal destino turístico no mundo. Quais são os desafios e
oportunidades? Como podemos aproveitar as vantagens deste motor de crescimento?
 
O Parlamento Europeu organiza uma conferência alto nível sobre turismo, esta quarta-feira, 27
de setembro das 14.30 às 19.30 CET, em Bruxelas.
 
A conferência vai reunir líderes e decisores políticos e profissionais e outras partes
interessadas. Juntos vão debater os desafios do setor em três paneis diferentes que pode
acompanhar em direto nas hiperligações mais abaixo.
 

Como atrair  mais  investimento,  melhorar  o  ambiente  de  negócios  e  melhorar
competências; 
A inovação do turismo e a economia digital; 
A promoção da Europa como o destino turístico número um.
 

A UE e o turismo
 
Em 2014, a União Europeia recebeu 582 milhões de turistas e o turismo gerou 5% do PIB da
UE. No entanto, o setor enfrenta diferentes desafios: o impacto no ambiente e no dia-a-dia das
populações locais, emprego precário e a concorrência do crescimento de outros destinos
turísticos.
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Acompanhe em direto
Sessão de abertura (a partir das 14.30 CET)
Atrair mais investimento, melhorar o ambiente de negócios e melhorar competências  (a partir
das 15.45 CET)
A inovação do turismo e a economia digital  (a partir das 17.15 CET)
A promoção da Europa como o destino turístico número um (a partir das 18.00 CET)

Para saber mais
Programa (EN)
A UE e o setor do turismo
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/other-events/video?event=20170927-1430-SPECIAL-TOURISM-OPENING
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20170927-1545-SPECIAL-TOURISM-INVESTMENTS
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20170927-1545-SPECIAL-TOURISM-INVESTMENTS
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/other-events/video?event=20170927-1715-SPECIAL-TOURISM-INNOVATION
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/other-events/video?event=20170927-1715-SPECIAL-TOURISM-PROMOTING-EU
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20170926RES84702/20170926RES84702.pdf
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pt/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.6.13.html


Em 2014, a União Europeia recebeu 582 milhões de turistas e o turismo gerou 5% do PIB da UE.
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