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Manifesto Europeu do Turismo para o Crescimento e 

o Emprego 

 

O turismo é um importante impulsionador do desenvolvimento económico e social. O setor fomenta o 

crescimento económico ao gerar receitas, emprego e investimento na Europa e através das suas 

exportações para os mercados de origem em todo o mundo. O setor contribui ainda para a 

manutenção do nosso património cultural e natural, proporciona receitas para financiar instalações e 

infraestruturas de que beneficiam residentes e visitantes e promove a consciência de uma identidade 

e cidadania europeia comuns que se distinguem pela sua diversidade. 

 

A Europa é o principal destino turístico mundial, com uma quota de mercado de 50% em 2016.1 A 

indústria do turismo gera (direta e indiretamente) 10,2% do PIB total da UE-28, valor que, de acordo 

com as previsões, deverá aumentar para 11,2% do PIB até 2027.2  

Na União Europeia, o setor das viagens e do turismo dá trabalho a quase 26,5 milhões de pessoas e as 

exportações dos visitantes geram 375 100 milhões de euros. O papel do turismo é cada vez mais 

importante, sobretudo se tivermos em conta o facto de que, por natureza, é um setor que requer muita 

mão de obra, em que intervêm principalmente PME e que emprega muitas mulheres e muitos jovens.  

Em períodos em que as taxas de desemprego aumentaram drasticamente, há claras indicações de que o 

setor das viagens e do turismo continua a ser um dos setores que mais postos de trabalho cria, tanto na 

Europa como no resto do mundo. 

Tendo em conta estes factos, partes interessadas do turismo, tanto públicas como privadas, bem como 

partes interessadas com grande interesse no turismo, uniram-se e, em uníssono, apresentaram este 

Manifesto Europeu do Turismo. O documento destaca as prioridades políticas da UE para o setor nos 

próximos anos. 

 

 

 

 

                                                           
1  Organização Mundial do Turismo (2017), Tourism Highlights [Destaques do turismo], edição de 2017, OMT, Madrid. 
2  Conselho Mundial de Viagens e Turismo (2017), Travel & Tourism Economic Impact 2017 European Union [Impacto económico das viagens e 
do turismo em 2017 na União Europeia], WTTC, Londres. 
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A NOSSA MENSAGEM 

Para formular políticas de turismo eficazes, é necessária uma abordagem europeia holística que tenha 

em conta os múltiplos impactos do setor, bem como o largo espetro de partes interessadas envolvidas 

ou afetadas pelo turismo. Este facto foi reconhecido pelo Tratado de Lisboa, que pelo artigo 195.º do 

TFUE confere à União Europeia a responsabilidade de promover a competitividade do setor do turismo 

europeu através da criação de um clima propício ao seu crescimento e desenvolvimento e do 

estabelecimento de uma abordagem integrada para o setor das viagens e do turismo. 

 

AS NOSSAS PRIORIDADES 

 

Competitividade 

1. Alcançar políticas e processos de vistos Schengen mais inteligentes para minimizar o efeito dissuasivo 

para viajantes legítimos que se desloquem em lazer ou por motivos profissionais. 

2. Reduzir os encargos administrativos e orçamentais, apoiar a criação de empresas e promover as 

vendas e prestação de serviços transfronteiriças. 

3. Promover políticas fiscais mais inteligentes e uma melhor coordenação entre as autoridades da UE, 

nacionais, regionais e locais, com vista a assegurar que a Europa continue a ser um destino competitivo 

para visitar e para fazer negócios. O IVA, as taxas, os impostos locais e os impostos aplicáveis aos 

passageiros aéreos devem ser incluídos no âmbito da revisão do quadro regulamentar. 

4. Garantir condições equitativas e concorrência leal a todos os prestadores de serviços turísticos. 

 

Digitalização 

5. Desenvolver o apoio financeiro da UE para a digitalização do setor do turismo e a criação de fóruns de 

peritos destinados a promover boas práticas. 

6. Garantir a transparência e a neutralidade para consumidores e empresas em linha. Inscrever a 

pesquisa em linha e as plataformas entre pares no âmbito da revisão do quadro regulamentar. 

7. Incentivar novos limites máximos de preços para o roaming de dados, o Wi-Fi gratuito para visitantes 

e mais conteúdos multilingues relacionados com as atrações e os eventos nos destinos. 
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Boa governação 

8. Desenvolver uma estratégia da UE para o turismo com clareza em termos de metas, objetivos, 

indicadores e ações em prol do turismo na UE, que implique todas as partes interessadas do setor do 

turismo. 

9. Evitar a duplicação regulamentar e eliminar as contradições regulamentares no mercado único dos 

serviços de turismo mediante uma melhor coordenação das políticas e regulamentações que afetam o 

turismo entre as direções-gerais. 

10. Informar com a antecedência adequada (mínimo de 24 meses) de qualquer alteração de 

regulamentos pertinentes (fiscais ou de outra natureza) que afete o turismo. 

11. Assegurar a transparência na cobrança e subsequente utilização de receitas fiscais decorrentes da 

economia do visitante*. 

12. Simplificar a legislação fiscal e a legislação em matéria de proteção do consumidor e assegurar a sua 

consiste aplicação. 

13. Identificar e promover as boas práticas no domínio do turismo, em consonância com os objetivos e 

as ações propostos no Manifesto (por exemplo, gestão da regulamentação em matéria de turismo e 

responsabilidade social das empresas). 

14. Assegurar a participação sistemática das partes interessadas privadas do setor do turismo, bem 

como das autoridades responsáveis pelo turismo em todos os níveis de governação. 

15. Acompanhar e avaliar regularmente o desempenho e o impacto da economia visitante (por exemplo, 

no desempenho económico da UE em termos de dados precisos relativos à sustentabilidade e ao 

emprego).  

16. Facilitar o acesso das partes interessadas do setor do turismo a financiamento inteligente e 

sustentável da UE no contexto do crescimento e da criação de emprego.  

17. O financiamento de projetos deve ter em conta as necessidades dos cidadãos europeus, dos 

visitantes, dos trabalhadores, das empresas e das organizações europeias. 

 

Promoção conjunta 

18. Apoiar o desenvolvimento e a promoção contínua da diversidade da oferta turística na Europa, 

incluindo produtos turísticos temáticos pan-europeus (por exemplo, ciclovias, gastronomia, cultura, 

natureza, artes performativas, spa e bem-estar, etc.). 
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19. Financiar atividades de promoção conjuntas de longo prazo para o destino Europa em mercados de 

origem, acrescentando dessa forma valor aos esforços das organizações nacionais e regionais de turismo 

e de outras organizações pertinentes.  

20. Facilitar a colaboração no setor privado, promover iniciativas de cooperação público-privado (por 

exemplo, associando programas de financiamento e de marketing) e apoiar parcerias intersetoriais. 

21. Apoiar e promover regimes europeus de qualidade de terceiros com manifesto interesse geral (por 

exemplo, alojamento, gastronomia, arte e património, destinos e produtos temáticos, etc.). 

 

Sazonalidade 

22. Promover as boas práticas em matéria de prolongamento da temporada e de aumento da 

capacidade (por exemplo, melhor distribuição das férias escolares, alargamento do horário de abertura) 

e de diversificação (por exemplo, criação de oportunidades de visita para mais pessoas, como pessoas 

com baixos rendimentos e pessoas não dependentes de férias escolares). 

23. Incentivar o desenvolvimento do turismo ao longo de todo o ano mediante a diversificação da 

oferta, especialmente em destinos tradicionalmente mais conhecidos pelo seu encanto sazonal (por 

exemplo, caminhadas de inverno no sul da Europa, ciclismo em estâncias de esqui) ou pela sua 

atratividade ao longo de todo o ano graças a recursos naturais, como a paisagem e o turismo ativo.  

24. Apoiar a promoção criativa da oferta turística disponível durante todo o ano. 

 

Competências e qualificações 

25. Promover o reconhecimento das qualificações, conhecimentos, competências e experiência 

pertinentes em todo o mercado único. 

26. Aumentar a sensibilização para carreiras na economia do visitante*. 

27. Promover uma relação mais produtiva entre prestadores de serviços de formação/educação e a 

indústria. 

28. Utilizar mais amplamente os programas existentes a nível europeu para o emprego de jovens e 

desenvolver novos programas. 

29. Melhorar os regimes de aprendizagem ao longo da vida para as pessoas que trabalham no setor do 

turismo e disponibilizá-los em linha. 

30. Apoiar a melhoria das competências linguísticas entre os profissionais do turismo e promover a sua 

liberdade de circulação. 
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31. Incentivar a formação em sensibilização cultural, a fim de melhorar os serviços prestados a visitantes 

de todos os mercados de origem. 

 

Sustentabilidade 

32. Sustentabilidade ambiental: criar um plano estratégico para uma indústria do turismo sustentável do 

ponto de vista ambiental (incluindo sistemas, tecnologia e infraestruturas), capaz de contribuir para as 

metas climáticas e de criação de emprego sustentável, se for caso disso, em cooperação com todas as 

direções-gerais e organismos internacionais pertinentes. 

33. Sustentabilidade económica e operacional: garantir o apoio financeiro da UE para iniciativas 

turísticas de longo e médio prazo a nível europeu que abranjam toda a cadeia de valor. Assegurar 

benefícios justos do turismo às empresas dos mercados de origem e de destino, incluindo as 

comunidades locais e aqueles que trabalham no setor. 

34. Identificar e apoiar boas práticas em termos de gestão de capacidades e de destinos, de modo a 

garantir uma boa adaptação da oferta à procura, e a assegurar que a qualidade da experiência dos 

visitantes está ao nível da qualidade de vida das comunidades locais. 

35. Sustentabilidade social e cultural: gerir o impacto na cultura e nas comunidades locais dos destinos; 

manter o emprego a longo prazo no setor do turismo em condições de trabalho justas para todos, 

especialmente nos subsetores essenciais, em que o recrutamento e a retenção continuam a ser um 

desafio (por exemplo, proteção social, remuneração, igualdade de oportunidades, igualdade de 

tratamento, etc.).  

36. Apoiar o conceito de turismo como um direito de todos. Dar a todos os cidadãos europeus, incluindo 

aqueles com baixos rendimentos ou deficiência, a oportunidade de viajar.  

 

Conectividade dos transportes 

37. Promover uma ou mais plataformas público-privadas orientadas para o consumidor com vista à 

mobilidade multimodal (através de uma cooperação reforçada entre as direções-gerais e os prestadores 

de serviços). 

38. Melhorar as infraestruturas de turismo e de transportes, incluindo em zonas remotas, rurais, de 

montanha, insulares e costeiras. 

39. Desenvolver uma estratégia europeia para aumentar a conectividade de todos os modos de 

transporte de forma sustentável, incluindo a adaptação de infraestruturas e informações de modo a 

responder às necessidades específicas de todos os viajantes. 



 
 
 
 

6 
 

40. Melhorar a qualidade e a coordenação dos corredores exclusivos de transporte de passageiros (por 

exemplo, de caminhos-de-ferro, rodovias, ciclovias, vias navegáveis marítimas, vias pedonais, Céu Único 

Europeu, etc.) através de financiamento da UE. 

41. Promover o acesso justo e equitativo dos operadores de viagens e de transportes aos dados 

pertinentes para facilitar práticas multimodais digitais, incluindo a emissão de um único bilhete para 

toda a viagem. 

42. Incentivar uma melhor acessibilidade e instalações no destino na proximidade de atrações turísticas 

para facilitar o acesso e minimizar os inconvenientes, bem como para eliminar as barreiras linguísticas. 

43. Promover, com os principais parceiros comerciais da UE, acordos de aviação liberais a nível da UE 

que promovam o acesso ao mercado, solucionar a iminente crise de capacidade dos aeroportos e 

realizar o Céu Único Europeu, a fim de reduzir as distâncias, o tempo, os custos e as emissões de CO2 

das deslocações. 

44. Assegurar financiamento suficiente e previsível para infraestruturas ferroviárias que permita 

aumentar a atratividade e a qualidade dos serviços ferroviários, de modo que estes funcionem como 

catalisador da realização do potencial de desenvolvimento do turismo, em consonância com os objetivos 

de transferência modal para o transporte ferroviário da UE. 

 

* A economia do visitante inclui o valor gerado pelo fornecimento de bens e serviços relacionados com o turismo e 

o valor das contribuições indiretas de outros setores que dependem do turismo, incluindo a respetiva cadeia de 

abastecimento. Inclui igualmente o impacto do investimento de capital e a despesa pública relacionada com o 

turismo. 

 

Para mais informações sobre a iniciativa e a forma de participar, visite www.tourismmanifesto.eu/  

 

http://www.tourismmanifesto.eu/

