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ANEXO 10 – INDICADORES CENTRAIS DO TURISMO SUSTENTÁVEL

Fonte: OMT, 2003a, p. 115
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ANEXO 11 – INDICADORES SUPLEMENTARES DO TURISMO SUSTENTÁVEL
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Fonte: OMT, 2003a, p. 162-164
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ANEXO 12 – RECOMENDAÇÕES AOS AGENTES DE ATUAÇÃO QUE
INFLUENCIAM NO TURISMO SUSTENTÁVEL
Ações que os governos devem realizar

Papel das comunidades locais

O que deve fazer a indústria turística?
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O que podem fazer os turistas?

O que podem fazer as ONG’s?

Fonte: OMT, 2001, p. 251-252
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ANEXO 13 - PRINCÍPIOS DO TURISMO SUSTENTÁVEL
P1. RESPEITAR A LEGISLAÇÃO VIGENTE
O turismo deve respeitar a legislação vigente, em todos os níveis, no país e as convenções
internacionais de que o país é signatário.
P2. GARANTIR OS DIREITOS DAS POPULAÇÕES LOCAIS
O turismo deve buscar e promover mecanismos e ações de responsabilidade social, ambiental e de
equidade econômica, inclusive o respeito e a defesa dos direitos humanos e de uso da terra,
mantendo ou ampliando, a médio e longo prazos, a dignidade dos trabalhadores e comunidades
envolvidas.
P3. CONSERVAR O AMBIENTE NATURAL E SUA BIODIVERSIDADE
Em todas as fases de implantação e operação, o turismo deve adotar práticas de mínimo impacto
sobre o ambiente natural, monitorando e mitigando efetivamente os impactos, de forma a contribuir
para a manutenção das dinâmicas e processos naturais em seus aspectos paisagísticos, físicos e
biológicos, considerando o contexto social e econômico existente.
P4 CONSIDERAR O PATRIMÔNIO CULTURAL E VALORES LOCAIS
O turismo deve reconhecer e respeitar o patrimônio histórico-cultural das regiões e localidades
receptoras e ser planejado, implementado e gerenciado em harmonia às tradições e valores culturais,
colaborando para seu desenvolvimento.
P5 ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DOS DESTINOS
TURÍSTICOS
O turismo deve contribuir para o fortalecimento das economias locais, a qualificação das pessoas, a
geração crescente de trabalho, emprego e renda e o fomento da capacidade local de desenvolver
empreendimentos turísticos.
P6. GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS, PROCESSOS E ATITUDES
O turismo deve avaliar e atender às expectativas do turista estabelecendo, documentando,
divulgando e reconhecendo padrões de higiene, segurança, informação, educação ambiental e
atendimento.
P7. ESTABELECER O PLANEJAMENTO E A GESTÃO RESPONSÁVEIS
O turismo deve estabelecer procedimentos éticos na gestão de negócios, visando engajar a
responsabilidade social, econômica e ambiental de todos os integrantes da atividade, incrementando
o comprometimento do seu pessoal, fornecedores e turistas com a sustentabilidade dos destinos e do
próprio negócio desde a elaboração de sua missão, objetivos, estratégias, metas, planos e processos
de gestão, de forma documentada.
Fonte: SALVATI, Sérgio, 2003, p. 07

