
 

Convite 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO SUSTENTURIS 
Venha conhecer e fazer parte da rede de empresas SUSTENTURIS 

 
24 de Novembro, ISCTE-IUL, 
Auditório Afonso de Barros 
9:30h às 13:00h 
 
Projeto SUSTENTURIS  

Tem como objetivo central promover a sustentabilidade do turismo, através da plataforma colaborativa e-SUSTENTURIS. Foi 
criado pelo GEOTA em parceria com o ISCTE-IUL, FCT NOVA, ISPA, ESHTE e ICNF. 

Na plataforma e-SUSTENTURIS são divulgados produtos turísticos validados do ponto de vista da sustentabilidade social, 
ambiental e do destino. A tipologia dos produtos é aberta, incluindo o alojamento, a restauração, a animação turística, as 
experiências e os produtos tradicionais, bem como pacotes que combinem diversas componentes. Inicialmente concebida como 
um marketplace business to business, perspetiva-se também a utilização da plataforma e-SUSTENTURIS pelas autoridades com 
tutela no território e até pelos próprios turistas, para além das empresas envolvidas na atividade turística. 

O projeto SUSTENTURIS pretende promover a sustentabilidade ambiental e social dos territórios e das cadeias de valor que 
suportam os produtos turísticos. É um projeto inovador a vários níveis: no seu foco na sustentabilidade das empresas e dos 
produtos turísticos; na avaliação de indicadores de sustentabilidade calculados com uma abordagem de ciclo de vida, de forma 
transparente e rastreável; e na promoção ativa de parcerias entre os participantes na plataforma, para construir uma oferta 
turística mais sustentável.  
 

PROGRAMA 
09:30 RECEÇÃO DOS PARTICIPANTES 

09:45 ABERTURA DOS TRABALHOS 
Reitor do Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL)*, Vasco Rato (Diretor Sustentabilidade, ISCTE-IUL), Paulo Rita 
(Diretor MGHT, ISCTE-IUL), Fernando Brito e Abreu (Diretor MIG, ISCTE-IUL), Marlene Marques (Presidente GEOTA) 

10:00 SUSTENTURIS: Ponto de partida, objetivos, visão e parceiros 
(Marlene Marques, Presidente do GEOTA) 

10:15 Ver a sustentabilidade para ir além das aparências: os indicadores de sustentabilidade I-SUSTENTURIS (João Joanaz 
de Melo, FCT NOVA) 

10:25 Diz-me com quem andas … e eu digo-te se és ou não uma organização sustentável: a importância do Marketplace B2B 
e-SUSTENTURIS (Olga Romão, GEOTA; Pedro Almeida, ISPA) 

10:35 Interconexão de redes de sustentabilidade para uma melhor capitalização de esforços: SUSTENTURIS e NATURAL.PT 
(João Carlos Farinha, ICNF) 

11.00 INTERVALO 

11:30 Redes, sustentabilidade e responsabilidade social: a centralidade das parcerias nas boas práticas (Graça Joaquim, 
ESHTE) 

11:45 Sustentabilidade nas empresas: mito ou negócio? (Jorge Humberto, ERTRL) 

12.00 Demonstração da plataforma e-SUSTENTURIS (Fernando Brito e Abreu, Américo Rio, José Reis, ISTAR-IUL) 

12:30 Teste da plataforma por parte das empresas turísticas e dos convidados 

* - a confirmar 

Inscreva-se 
aqui até 23 de 

Novembro 
(limitado à 

capacidade da sala) 

https://www.iscte-iul.pt/
http://www.geota.pt/
http://www.geota.pt/
https://www.fct.unl.pt/
http://www.ispa.pt/
http://www.icnf.pt/
http://eshte.pt/
http://www.ertlisboa.pt/
http://istar.iscte-iul.pt/
http://www.queroir.pt/i-jornada-de-apresentacao-do-projeto-sustenturis

