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os
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Para um Desenvolvimento Sustentável

O ano de 2015 foi um marco importante para o desenvolvimento global em razão da adoção, pelos governos, da Agenda
2030 para o Desenvolvimento Sustentável, junto com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
A ousada agenda define um quadro global para erradicar a pobreza extrema, combater a desigualdade e a injustiça e
reparar as mudanças climáticas até 2030.
Somando-se aos históricos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs), o conjunto ambicioso de 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável e 169 metas associadas é centrado nas pessoas, transformativo, universal e integrado.
O turismo tem o potencial para contribuir, direta ou indiretamente, para todos os Objetivos. Em particular, foi incluído
como meta nos Objetivos 8, 12 e 14: crescimento econômico inclusivo e sustentável, consumo e produção sustentáveis
e uso sustentável de oceanos e recursos marinhos, respectivamente.
O turismo sustentável está firmemente posicionado na Agenda 2030. Alcançar essa agenda requer uma clara
estrutura de implementação, financiamento e investimento adequados em tecnologia, infraestrutura e recursos
humanos.

“O aproveitamento dos benefícios do turismo será crucial para o alcance dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável e a implementação da agenda de desenvolvimento pós-2015.”
Secretário-Geral das Nações Unidas, Ban Ki-Moon, no Dia Mundial do Turismo – 2014.

ERRADICAR
A POBREZA

Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares
Como um dos maiores setores econômicos e de mais rápido crescimento no mundo, o turismo está bem posicionado para
promover o crescimento econômico e o desenvolvimento em todos os níveis e gerar renda por meio da criação de empregos.
O desenvolvimento sustentável do turismo e o seu impacto no nível das comunidades pode ser vinculado aos objetivos nacionais de
redução da pobreza, àqueles relacionados com a promoção do empreendedorismo e de pequenos negócios e ao empoderamento
de grupos menos favorecidos, particularmente jovens e mulheres.

ERRADICAR
A FOME

Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição e promover a
agricultura sustentável
O turismo pode impulsionar a produtividade agrícola ao promover a produção, uso e venda de produtos locais nos destinos
turísticos e sua total integração na cadeia de valor do turismo. Além disso, o agroturismo, um segmento de turismo em
ascensão, pode complementar as atividades agrícolas tradicionais. O resultante aumento de renda para as comunidades locais pode
levar a uma agricultura mais resiliente enquanto agrega valor à experiência do turismo.

SAÚDE
DE QUALIDADE

Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades
A contribuição do turismo para o crescimento econômico e desenvolvimento também pode ter um efeito indireto sobre
a saúde e o bem-estar. A geração de divisas e a receita tributária advindas do turismo podem ser reinvestidas nos serviços e
cuidados de saúde, que devem ter como objetivo melhorar a saúde materna, reduzir a mortalidade infantil e prevenir doenças, entre
outros.

EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE

Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover oportunidades
de aprendizagem ao longo da vida para todos
Uma força de trabalho bem treinada e habilidosa é crucial para o turismo prosperar. O setor pode fornecer incentivos para investir em
educação e formação profissional e apoiar a mobilidade de mão de obra por meio de acordos transnacionais sobre qualificações,
padrões e certiﬁcações. Em particular, jovens, mulheres, pessoas idosas, povos indígenas e pessoas com necessidades especiais
deveriam beneficiar-se por meios educacionais, onde o turismo tem potencial para promover a inclusão, os valores de uma cultura
de tolerância, paz e não violência e todos os aspectos do intercâmbio global e de cidadania.

IGUALDADE
DE GÊNERO

Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas
O turismo pode empoderar as mulheres de várias maneiras, particularmente através da provisão de empregos e através de
oportunidades de geração de renda em pequenas e grandes empresas turísticas e de hospitalidade. Como um dos setores com
o maior número de mulheres empregadas e empreendedoras, o turismo pode ser uma ferramenta para as mulheres libertarem seu
potencial, ajudando-as a se envolverem plenamente e liderarem em todos os aspectos da sociedade.

ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO

Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos
O turismo pode desempenhar um papel fundamental na obtenção do acesso e segurança da água, bem como na higiene
e saneamento para todos. O uso eficiente da água no setor de turismo, juntamente com medidas de segurança apropriadas,
gerenciamento de águas residuais, controle de poluição e eficiência tecnológica, pode ser a chave para a salvaguarda de nosso
recurso mais precioso.

ENERGIAS
RENOVÁVEIS
E ACESSÍVEIS

Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos

TRABALHO DIGNO
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO

Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e
produtivo e trabalho decente para todos

INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURA

Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e
fomentar a inovação

Como um setor que requer uma entrada substancial de energia, o turismo pode acelerar a mudança para energia renovável e
aumentar sua participação no mix energético global. Consequentemente, ao promover investimentos sólidos e de longo prazo
em fontes de energia sustentáveis, o turismo pode ajudar a reduzir as emissões de gases de efeito estufa, mitigar as mudanças
climáticas e contribuir para soluções inovadoras e novas soluções de energia em áreas urbanas, regionais e remotas.

O turismo é uma das forças motrizes do crescimento econômico global e atualmente fornece 1 em 11 empregos em todo o
mundo. Ao dar acesso a oportunidades de trabalho decente no setor de turismo, a sociedade – especialmente jovens e mulheres
– pode se beneficiar do aumento de habilidades e do desenvolvimento profissional. A contribuição do setor para a criação de
empregos é reconhecida na Meta 8.9 “Até 2030, conceber e implementar políticas para promover o turismo sustentável que
crie empregos e promova a cultura e os produtos locais”.

O desenvolvimento do turismo depende de uma boa infraestrutura pública e privada e de um ambiente inovador. O setor também
pode incentivar os governos nacionais a melhorar sua infraestrutura e modernizar suas indústrias, tornando-as mais sustentáveis,
eficientes em termos de recursos e limpas, como forma de atrair turistas e outras fontes de investimento estrangeiro. Isso também
deve facilitar a industrialização sustentável, necessária para o crescimento econômico, o desenvolvimento e a inovação.

REDUZIR AS
DESIGUALDADES

CIDADES E
COMUNIDADES
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AÇÃO
CLIMÁTICA

Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles
O turismo pode ser uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento da comunidade e redução das desigualdades quando
envolve a população local e todas as partes interessadas em seu desenvolvimento. O turismo pode contribuir para a renovação
urbana e o desenvolvimento rural e reduzir desigualdades regionais à medida que proporciona às comunidades a oportunidade de
prosperarem em seus locais de origem. O turismo é, ainda, um meio efetivo de os países em desenvolvimento participarem
da economia global. Em 2014, países menos desenvolvidos receberam US$ 16.4 bilhões em exportações advindas do turismo
internacional, face aos US$ 2.6 bilhões no ano 2000, o que torna o setor um importante pilar de suas economias (7% do total de
exportações) e possibilita para alguns a elevação ao patamar de países em desenvolvimento.

Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis
Uma cidade que não é boa para seus cidadãos não é boa para os turistas. O turismo sustentável tem o potencial de contribuir para
avanços na infraestrutura urbana e acessibilidade universal, promover regeneração de áreas degradadas e preservar
o patrimônio cultural e natural, ativos dos quais depende o turismo. Maiores investimentos em infraestrutura verde (meios
de transporte mais eficientes, poluição do ar reduzida, conservação de sítios do patrimônio e espaços abertos etc.) deveriam
resultar em cidades mais inteligentes e verdes, das quais não apenas moradores, mas também os turistas, possam se beneficiar.

Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis
Um setor de turismo que adota práticas de produção e consumo sustentáveis pode ter um papel significativo no aceleramento
do movimento global em direção à sustentabilidade. Para que isso aconteça, como estabelecido na meta 12.b do ODS 12, é
imperativo “Desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os impactos do desenvolvimento sustentável
para o turismo sustentável que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais”. O Programa de Turismo
Sustentável do Quadro Decenal de Programas sobre Consumo e Produção Sustentáveis busca desenvolver tais práticas de
produção e consumo sustentáveis, incluindo iniciativas em eficiência de recursos que resultem em melhorias econômicas, sociais
e ambientais.

Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos
O turismo contribui para as mudanças climáticas e é afetado por elas. É, portanto, de interesse do próprio setor ter papel de
liderança na resposta global às mudanças climáticas. Diminuindo o consumo de energia e migrando para fontes de energia
renovável, especialmente nos setores de transporte e hospedagem, o turismo pode ajudar a enfrentar um dos desafios mais
urgentes do nosso tempo.

PROTEGER A
VIDA MARINHA

Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o
desenvolvimento sustentável
Os turismos costeiro e marítimo, os maiores segmentos do turismo, particularmente para os pequenos Estados insulares em
desenvolvimento, dependem da saúde dos ecossistemas marinhos. O desenvolvimento do turismo deve fazer parte da gestão
integrada da zona costeira para ajudar a conservar e preservar ecossistemas marinhos frágeis e servir como veículo de promoção
de uma economia azul, alinhado com a meta 14.7: “Até 2030, aumentar os benefícios econômicos para os pequenos
Estados insulares em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos, a partir do uso sustentável dos recursos
marinhos, inclusive por meio de uma gestão sustentável da pesca, aquicultura e turismo”.

PROTEGER A
VIDA TERRESTRE

Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma
sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e
deter a perda de biodiversidade
Paisagens majestosas, florestas intocadas, rica biodiversidade e sítios naturais do patrimônio são comumente as razões principais
pelas quais os turistas visitam um destino. O turismo sustentável pode ter um papel fundamental, não apenas na conservação
e preservação da biodiversidade, mas também no respeito aos ecossistemas terrestres, devido a seus esforços direcionados à
redução do desperdício e do consumo, à conservação da flora e fauna nativas e a atividades de conscientização.

PAZ, JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES
EFICAZES

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável,
proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis
e inclusivas em todos os níveis
Como o turismo gira em torno de bilhões de encontros entre pessoas de diversas origens culturais, o setor pode promover
tolerância e compreensão multicultural e inter-religiosa, estabelecendo as bases para sociedades mais pacíficas. O turismo
sustentável, que beneficia e envolve as comunidades locais, também pode fornecer uma fonte de sustento, fortalecer identidades
culturais e estimular atividades empresariais, ajudando, assim, a prevenir a violência e o conflito para criar raízes e consolidar
a paz em sociedades pós-conﬂito.

PARCERIAS PARA
A IMPLEMENTAÇÃO
DOS OBJETIVOS

Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o
desenvolvimento sustentável
Devido à sua natureza multissetorial, o turismo tem a capacidade de fortalecer as parcerias público-privadas e envolver várias
partes interessadas – internacionais, nacionais, regionais e locais – a trabalhar em conjunto para alcançar os ODS e outros
objetivos comuns. De fato, a cooperação pública-pública e as parcerias público-privadas são uma base necessária e fundamental
para o desenvolvimento do turismo, assim como uma maior conscientização sobre o papel do turismo na implementação da
Agenda de Desenvolvimento pós-2015.

A Organização Mundial do Turismo (OMT) é a agência especializada das Nações Unidas responsável pela promoção do turismo
responsável, sustentável e universalmente acessível. Como organização internacional líder no campo do turismo, a OMT promove
o turismo como um condutor de crescimento econômico, desenvolvimento inclusivo e sustentabilidade ambiental e oferece
liderança e suporte ao setor no avanço do conhecimento e de políticas globais de turismo. A OMT tem o compromisso de garantir
que o turismo desempenhe um papel fundamental na Agenda de Desenvolvimento pós-2015 e nos subsequentes Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável.
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