
 

 

JOVENS + TURISMO RELIGIOSO + SUSTENTABILIDADE 

Desafio 2022!! 

Propostas para alcançar os ODS 2030 

 

Como podemos através do TURISMO RELIGIOSO, 

  contribuir com o cumprimento dos 

  OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 2030? 

 

Os 17 Objetivos de desenvolvimento sustentável para transformar nosso mundo faz parte de 
um plano para conseguir um futuro mais sustentável para todos. Se interrelacionam entre si e 
incorporam os desafios globais que enfrentamos dia a dia, como a pobreza, a desigualdade, o 
clima, a degradação ambiental, a prosperidade, a paz e a justiça. Para não deixar ninguém atrás, 
é importante que consigamos cumprir com cada um destes objetivos para 2030. 

 

O que é o turismo sustentável?  
Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT) é “o turismo sustentável é aquele que 
atende às necessidades dos turistas de hoje e das regiões receptoras, ao mesmo tempo em que 
protege e amplia as oportunidades para o futuro. 

 

Entendemos o Turismo Religioso como uma atividade promotora da tolerância e respeito a 
diversidade. 

Estamos convencidos que a contribuição para a paz e a compreensão entre os povos em geral e 
aos homens em particular, como atividade que envolve a multiculturalidade, o reconhecimento e a 
valorização do outro, assim como o conhecimento e o diálogo são caminhos para o entendimento 
e o respeito. 

O Turismo Religioso como parte do Turismo Cultural se relaciona diretamente com a contemplação 
do patrimônio cultural e imaterial das religiões (arte, arquitetura, gastronomia, atos culturais…); com 
a utilização de lugares de especial significado religioso (paisagens, caminhos, rotas); e os eventos 
religiosos populares, ligados as festividades e tradições.  
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                                 Desafio 2022!! 

Propostas para alcançar os ODS 2030 

Como desenvolver o Turismo Religioso com base na sustentabilidade? 

CONCURSO de IDEIAS e PROPOSTAS  

              Para estudantes de Turismo ou disciplinas afins e vinculadas 

de Formação Profissional, Graduação, Cursos de Extensão, Pós-graduação, 
Mestrado ou Doutorado. 

 Os convidamos a pensar maneiras criativas de desenvolver o turismo religioso “para 
satisfazer as necessidades do presente sem comprometer o futuro das próximas gerações”. 
(Comissão de Brundtland,1987).  

 Escolha um atrativo ou produto de Turismo Religioso (Igreja, lugar, região, devoção, 
imagem, obra de arte, tradição, festividade, caminho ou rota de Fé, roteiro de turismo religioso etc.) 
e proponha uma forma de desenvolvê-lo, aproveitá-lo, difundi-lo. Ou, proponha otimizar sua 
situação atual de modo a contribuir para o cumprimento de um ou mais dos ODS 2030. 

Elabore um folder acadêmico  no formato de Power Point que enviaremos, a seguir. Estruture-o 
de maneira criativa e atrativa para o leitor, privilegiando o visual, pode colocar imagens, gráficos e 
páginas de internet, ou que encaminhe a vídeos, ou publicações produzidas sobre o tema.  

 Folder 

Modelo de Power Point Projeto Jovem: Apresentação Personalizada 59,4 x 84,1 (A1) Vertical  

Fontes sugeridas: Arial, Vendama, Tahoma ou Calibri  

Tamanho de fonte sugerido: Títulos e subtítulos 44 /36 negrito /Textos: 32/28/24    
Referências: 20 /16 

Bibliografia e Recursos:  https://padlet.com/encuentroturismoreligioso/ybxhr8fyc0qw1vk2 

Senha: PJ2022 

Enviar em formato PDF ou JPG para encuentroturismoreligioso@gmail.com  até o 9 de outubro de 
2022 

 

 Informações: encuentroturismoreligioso@gmail.com 
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Desafio 2022!! 

PREMIAÇÂO 

Propostas para alcançar los ODS 2030 

Como desenvolver o Turismo Religioso com base na sustentabilidade? 

CONCURSO de IDEIAS e PROPOSTAS  

Participantes: estudantes de Turismo ou disciplinas afins e vinculadas 

Pode participar de forma individual ou em grupo e devem ser orientados por um professor 
e /ou universidade ou outro centro de formação ou instituição. 
 
Formação Acadêmica: Formação Profissional, Cursos de Extensão, Graduação, 
Pós-graduação, Mestrado ou Doutorado 

Exposição virtual dos posters acadêmicos Projeto Jovem TRS 2022: 
 
Todas as propostas aprovadas por um comitê especializado farão parte da Exposição e serão 
compartilhadas no Facebook e Instagram do Encontro Jovem e do Congresso CITRyS. 
 
As propostas classificadas serão apresentadas no espaço do Projeto Jovem do XVIII 
Congresso de Turismo Religioso e Sustentável que se realizará em Buga, Colômbia, nos dias 
26 e 27 de outubro de 2022 e os autores que participarem do Congresso terão a 
oportunidade de apresentá-los pessoalmente.  

                                                           
 
Prêmios:  Um júri internacional designará o primeiro, segundo e terceiro classificado e 
menções honrosas por categoria. Serão emitidos certificados para os autores e orientadores 
de todas as apresentações enviadas. 
                                                                                                                                                                 
 



 

 

                                                                                                                       
                                                                                                                                                              

                                              FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
Formação Acadêmica: CURSO TÉCNICO/ GRADUAÇAO / PÓS-GRADUAÇÃO /MESTRADO / 
DOUTORADO (sublinhar) 
 
 
Autor / Autores: __________________________________________________ 
 
E-mail:__________________________________________________________________ 
 
Orientador:______________________________________________________________ 
 

 
Universidade /Centro de Formação:__________________________________________ 
 
Curso: __________________________________________________________________ 
 
 
 
Abstract: Resumo   
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: (até cinco palavras) 
 
 
 
 
 


