Videoconferência informal de Ministros do Turismo da União
Europeia

Coordenação e cooperação entre Estados-Membros são essenciais para
a recuperação do setor

A necessidade de reforçar a coordenação entre os Estados-Membros em
matérias com impacto no setor do Turismo e em setores associados, em matérias
como a circulação de pessoas e a saúde, foi uma das conclusões a que chegaram
os Ministros dos 27 Estados-Membros na primeira videoconferência informal de
Ministros do Turismo da União Europeia (UE), sob a égide da Presidência
Portuguesa do Conselho da UE.
Presidida pelo Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza
Vieira, acompanhado pela Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, a
reunião teve como objetivo debater o estado do setor e refletir sobre um
conjunto de medidas com vista à sua recuperação. Concluindo que o foco
estratégico na recuperação do setor passa pela digitalização, a mobilidade, assim
como pela sustentabilidade, no encontro considerou-se também conveniente
aumentar a dinâmica do Turismo no quadro europeu.
Os Ministros consideraram essencial promover a confiança dos consumidores
para a reabertura e recuperação de toda a economia da UE, nomeadamente do
Turismo. Como tal, consideram que deve ser dada especial atenção à cooperação
transfronteiriça e à criação de instrumentos, como um certificado de saúde ou
uma aplicação para o viajante, que incluam critérios e requisitos comuns.
Outra das recomendações desta reunião prende-se com o apoio financeiro,
considerado crucial não só para preservar o setor, mas também para promover
uma modernização de longo alcance, de modo a garantir a posição de liderança
na Europa e no turismo a nível mundial nos próximos anos. Os Estados-Membros
solicitaram à Comissão maior flexibilidade nos vários instrumentos financeiros de
apoio ao setor, designadamente ao nível do quadro temporário de apoio. Foi
também referido pelos Estados-Membros o enorme contributo que o Turismo

pode e deve dar para a recuperação da Europa, contributo esse que deve ficar
expresso nos respetivos Planos de Recuperação e Resiliência.
O futuro do Turismo foi um dos temas também abordados na reunião, tendo os
Estados-Membros sinalizado o seu compromisso em definir de forma concertada
uma Agenda 2030/2050 para o setor, manifestando a disponibilidade para
reforçar a partilha de boas práticas e a cooperação, impulsionando a transição
verde e digital do ecossistema do Turismo e fortalecendo a sua competitividade,
resiliência e sustentabilidade.
A reunião contou com a participação do Comissário Europeu para o Mercado
Interno, Thierry Breton, o Secretário-Geral da Organização Mundial do Turismo
das Nações Unidas, Zurab Pololikashvili, e a Presidente do Conselho Mundial de
Viagens e Turismo, Gloria Guevara Manzo.
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