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Conselho Global para o Turismo Sustentável:  
 I Reunião Regional da América Latina 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA  

 
9 de fevereiro de 2015 - O Conselho Global para o Turismo Sustentável (GSTC) tem o prazer de 
estar organisando a I Reunião Regional da América Latina - 2015, no Palácio de Cristal, em Quito, 
Equador, em 26 abril de 2015. 
 
A I Reunião Regional da América Latina do Conselho Global para o Turismo Sustentável (GSTC) -
2015 dará aos profissionais em viagens e turismo uma lista fundacional de ferramentas, contatos 
e referências para melhorar a sustentabilidade global das suas operações. O evento será dividido 
em workshops, palestras e mesas-redondas onde serão discutidos padrões sustentáveis de 
turismo, gestão de destinos, melhores práticas na indústria, e o Programa de Destinos do GSTC. 
A I Reunião Regional da América Latina será realizada juntamente com The International 
Ecotourism Society’s - Ecotourism and Sustainable Tourism Conference (ESTC15).  
 
"Estou muito feliz por fazer parte da organização deste grande evento em Quito. O GSTC reúne 
líderes da indústria do turismo sustentável altamente experientes e talentosos. O encontro será 
também uma oportunidade para iniciar o diálogo entre os países da América Latina estabelecendo 
networks e compartilhar conhecimentos e visões em comum "(Jorge Moller, CEO e fundador do 
Darwin’s Trails, Chile e GSTC Board of Directors). 
 
Todos que trabalham na indústria de viagens e turismo estão  convidados para participar deste 
evento. Para obter maiores informações, clique em http://www.gstcouncil.org/participate-in-
gstc/events.html. 
 
Conselho Global para o Turismo Sustentável 
 
O Conselho Global para o Turismo Sustentável (GSTC) é uma iniciativa dedicada àa promover 
esforços de turismo sustentável em todo o mundo. O GSTC é uma organização sem fins lucrativos 
que trabalha para expandir a compreensão ao acesso às práticas de turismo sustentável, ajuda a 
identificar e gerar mercados para o turismo sustentável e elucida princípios universais utilizados 
no Turismo Sustentável definidos como Critérios Globais. Estes critérios utilizados no Turismo 
Sustentável são um conjunto de princípios que servem como modelo para o desenvolvimento da 
sustentabilidade em  empresas de turismo em todo mundo.. Para mais informações, visite 
www.gstcouncil.org  
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