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Na RTD6, Goodwin avalia Turismo Sustentável
dos últimos 10 anos
A 6ª Conferência Internacional sobre Turismo Responsável (RTD6) vai contar com
uma palestra do idealizador do evento, Harold Goodwin. Ele apresentará o progresso
do turismo responsável na última década, as perspectivas e os próximos desafios do
setor. Outro destaque da conferência é a palestra de Jeanine Pires, presidente do
Conselho de Turismo e Negócios da Fecomércio, que vai falar sobre desenvolvimento
sustentável e o sucesso do Brasil como destino turístico.
“As empresas normalmente não se preocupam quando as chamamos de
insustentáveis, mas não gostam quando as chamamos de irresponsáveis. Em
diferentes países temos trabalhado com os governos e o setor privado para conjugar
esforços e confiar uns nos outros, em vez de cada um trabalhar por si. Estamos em
um momento em que a transparência é mais valorizada do que nunca; o cliente não se
deixa enganar mais com filantropia e relações públicas”, comentou Goodwin.
Fundador do Centro Internacional de Turismo Responsável, pequisador e professor de
Gestão na Leeds Metropolitan University
O evento acontece em paralelo à Conferência da ONU Rio +20, entre os dias 18 e 20
de junho, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH), na Universidade de
São Paulo (USP). O Brasil foi escolhido para receber esta edição do evento por ser
visto pelos organizadores como um dos mais promissores na próxima década para o
turismo.
“Se o Brasil liderar esta campanha, outros países latino-americanos o seguirão.
Queremos aproveitar o momento da conferência Rio+20 para promover o conceito do
turismo responsável na América Latina, fazer uma avaliação se houve um progresso
real em melhorar as condições de vida e qualidade do meio ambiente nestes anos, e
verificar se os projetos começados deram algum resultado”, afirmou Goodwin.
A programação do evento está disponível em www.gtci.com.br/rtd6. As inscrições
podem ser feitas online e custam R$ 275.
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