SUSTAINABLE COUCH
O que é Sustainable Couch?
É um projeto que pretende combinar alguns aspectos da sustentabilidade
ecológica, econômica e social, com experiências de intercâmbio de
hospitalidade.
O que queremos dizer com “Sustentabilidade”?
Sustentabilidade é uma palavra extensa, mas, sobretudo, é uma palavra
poderosa. Literalmente significa: capacidade de se sustentar. Couch Sustentável
assume a definição de desenvolvimento sustentável como apresentada no
relatório Brundtland de 1987, que por sua vez, refere-se aos três pilares da
sustentabilidade, o qual os aspectos ecológicos, econômicos e sociais devem ser
considerados simultaneamente, a fim de alcançar uma sustentabilidade real.
Por que “couch”?
O sofá é o símbolo de Hospex – redes de intercambio de hospitalidade em todo
o mundo, que conectam milhões de viajantes. Seus membros podem oferecer e
receber alojamento gratuito através da web. As redes de hospitalidade mais
conhecidas são: Couchsurfing, Hospitality Club y Be Welcome, atualmente
conectando vários milhões de membros.
Como funciona o Sustainable Couch?
Sustainable Couch conecta membros das redes de hospitalidade que desejam:
● obter informações sobre as formas mais sustentáveis de viajar e viver;
● compartilhar informações de suas experiências em projetos e comunidades.
● promover o conceito de sofá sustentável, compartilhando suas anedotas.
● ser parte ativa desta experiência, sendo hospede ou anfitrião.
● divertir-se enquanto faz do mundo um lugar mais sustentável!
Como começou o projeto?
No final de 2008, Massi, um jovem italiano vivendo em Viena e trabalhando para
uma ONG local, quis combinar sua paixão pelos temas socioambientais com o
papel ativo de couchsurfer que assumia, recebendo pessoas e organizando
eventos locais. Foi então que aconteceu:
2009: em novembro, Massi criou o “Vienna Sustainability Group”, que acolheu
dezenas de couchsurfers vieneses comprometidos. Juntos, organizaram algumas
atividades locais sustentáveis como fair-trade dinners, FREE BOX e bicicletadas.
Em junho de 2010, desenvolveram diversas atividades em Viena Calling Event.
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2010: inspirado por seu êxito, Massi decide desenvolver um projeto mais
complexo, combinando redes de hospitalidade com o tema da sustentabilidade.
2011: em março, sua página web: www.sustainablecouch.org tem um lugar
na Internet. Desde abril, mensalmente é enviado um boletim para seus
membros.
2012: para celebrar seu primeiro aniversário, uma enquete foi enviada para todos
os membros, promovendo assim a participação no projeto. Os resultados
mostram que o principal papel do Sustainable Couch é incrementar a
consciência de sustentabilidade dentro das redes Hospex. As metas mais
importantes são: difundir o significado de Sustainable Couch e aprofundar o
compromisso da comunidade existente.
2013: em abril, Sustainable Couch registrou seu membro número 500. A
localização de todos os nossos membros, estão apresentados no mapa a seguir:

O que vem agora?
Baseado no “feedback” ou resposta que tivemos da comunidade, pensamos que
é o momento de levar o Sustainable Couch ao nível seguinte.
Queremos oferecer mais a nossos membros e aproximá-los entre si para
formar uma comunidade verdadeiramente global. Para conseguir isso
queremos:
● publicar nosso boletim mensal em vários idiomas, e assim poder compartilhar
com membros não apenas de língua inglesa;
● difundir a mensagem em cada rede hospex, facilitando assim o encontro entre
companheiros de Sustainable Couch enquanto viajam;
● incentivar nossos membros a formar comunidades locais na vida real e
cotidiana, para assim oferecer experiências de sofá sustentável aos viajantes;
● recolher histórias relacionadas com sustentabilidade e intercâmbio de
hospitalidade, para assim oferecer inspiração em nossa página e em nosso
boletim mensal.
● envolver mais membros na equipe Sustainable Couch, de modo que a gestão
dessa comunidade siga sendo fácil e divertida.
Para maiores informações, por favor, entrem em contato:
info@sustainablecouch.org
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