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Programa de Turismo Sustentável

Formação de 
Monitores Ambientais

Apoio para Projetos de Base 
Comunitária

Política Nacional e 
Certificação do Turismo

Apoio à    Gestão          
em UCs



CERTIFICAÇÃO PARA O TURISMO SUSTENTÁVEL

 A RBMA é sócia-fundadora do CBTS – Certificação Brasileira
para o Turismo Sustentável, que em conjunto com diversas
instituições elaborou a NBR 15401 - Meios de hospedagem -
requisitos para a sustentabilidade

 Faz parte da ABETA e também participou da elaboração de
diversas normas para o turismo aventura (Norma para
Condutores, Norma de Espeleoturismo, Norma de Técnicas
Verticais, dentre outras que ainda estão em elaboração)

Conservação e Desenvolvimento Sustentável



CERTIFICAÇÃO PARA O TURISMO SUSTENTÁVEL

 Apoiou a implementar a Norma Nacional de Hospedagem
(original – 54: 2004 para Meios de Hospedagem – Requisitos
de Sustentabilidade do PCTS - Programa de Certificação em
Turismo Sustentável) - Programa Bem Receber, em parceria
com o Instituto de Hospitalidade, em 17 empreendimentos do
Vale do Ribeira.
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CERTIFICAÇÃO PARA O TURISMO SUSTENTÁVEL

 O Programa Bem Receber – Qualificação Profissional e
Gestão Sustentável busca contribuir para o aumento
da qualidade dos serviços no setor de turismo e da
competitividade dos destinos brasileiros.

 Os objetivos do Programa são alcançados por meio da
implementação de ações de qualificação e de
certificação voltadas para pessoas e para sistemas de
gestão da sustentabilidade em micro e pequenos
meios de hospedagem.
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CERTIFICAÇÃO PARA O TURISMO SUSTENTÁVEL

Resultados alcançados

 Certificação de 30 profissionais em Hospitalidade para
Supervisores e Gerentes;

 Diminuição da geração de resíduos sólidos, média de
30%;

 Diminuição do consumo dos recursos naturais (água e
energia), média de 20%;

 Integração entre os empreendedores, contribuindo
para uma visão de destino e não de concorrência;
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CERTIFICAÇÃO PARA O TURISMO SUSTENTÁVEL

 Apoio à criação de uma cooperativa de lixo no
município de Iporanga por iniciativa do grupo de
pousadas que estão no programa;

 Implantação de um Sistema de Gestão da
Sustentabilidade, visando sua melhoria contínua.
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