




A implantação de um Sistema de Gestão para Sustentabilidade agrega

um patrimônio intangível, mas fundamental para a Organização e sela

o compromisso de minimizar os impactos negativos em nível social, ambiental e

econômico. Além de aumentar as chances de sucesso no evento e cumprimento

das metas de desenvolvimento sustentável

PROJETO 

ORGANIZACAO E IMPLANTACAO  

DA SUSTENTABILIDADE NO EVENTO 

O Programa se propõe a estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente o

sistema de gestão para sustentabilidade de um evento, incluindo os processos

necessários e suas interações, de acordo com os requisitos da Norma Internacional

ABNT NBR ISO 20121:2012.

1. PROGRAMA COMPORTAMENTO 

SUSTENTAVEL

O Conceito e a Plataforma de Engajamento do Programa Comportamento Sustentável

serão desenvolvidos pela Empresa Verde Consultoria e a forma de gestão do evento

sugerida, está alinhada à norma ABNT NBR ISO 20121:2012.

Associado a este Programa, será realizado o inventário e a neutralização dos gases de

efeito estufa proporcionadas pelas atividades do evento, conforme padrões

mundialmente reconhecidos.

O relatório final será elaborado de acordo com os indicadores internacionais previstos

pelo:

GRI - Global Reporting Initiative.



2.1. Sistema de gestão para sustentabilidade de um evento (ABNT NBR ISO

20121:2012).

O Programa se propõe a estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente o

sistema de gestão para sustentabilidade de um evento, incluindo os processos

necessários e suas interações, de acordo com os requisitos da norma internacional

(ABNT NBR ISO 20121:2012 com base nos processos realizados para a organização

dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012). *Quanto ao mérito do alinhamento à

Norma ABNT NBR ISO 20121:2012

Normas ISO atuam praticamente em todos os segmentos de negócios, mas até

Londres 2012, nenhuma norma internacional auditável em sustentabilidade estava

disponível para o setor de eventos. A preparação para os Jogos Olímpicos de Londres

foi a faísca que ajudou a finalizar a ISO 20121 (lançada, oficialmente, em junho de

2012), e ajudou a colocar as considerações de sustentabilidade no centro do processo

de planejamento.

Ao invés de ditar alvos específicos ou medidas de sustentabilidade, o novo padrão

permite à organizadores e fornecedores identificarem as principais públicos envolvidos

e áreas de impacto para o seu evento. A partir disso, desenvolvem-se e estabelecem-se

planos e metas para reduzirem-se os impactos negativos, mensurar resultados e

elaborar relatórios de progresso.

2.2 - Plataforma de Engajamento | Sistema de Construção de Valor Compartilhado

(CVC). Nós propomos a engajar e a construir com os stakeholders do evento, princípios

e valores comprometidos com o Comportamento Sustentável – o uso da inteligência

coletiva para a cocriação de soluções que precisam ser encontradas.

Metodologia: "Construção de Valor Compartilhado (CVC)" – uso da inteligência coletiva

Associada à co-criação. Nesta plataforma de engajamento, propõe-se facilitar uma rede

viva de diálogo em um ambiente propício, em torno de questões relevantes. Com isso,

pretende-se chegar a um valor gerado conjuntamente, de modo contínuo e benéfico a

todos os envolvidos.

2 - TOPICOS MACRO PARA 

A IMPLANTACAO DO 

COMPORTAMENTO 

SUSTENTAVEL EM EVENTOS



Será desenvolvido um inventário de emissão de gases de efeito estufa,

de acordo com padrões mundialmente reconhecidos, indicando a

quantidade de emissões proporcionadas pelas atividades desenvolvidas

no evento. As emissões identificadas serão neutralizadas através do

plantio de árvores ou aquisição de créditos de carbono (VCS).

3.  INVENTARIO E NEUTRALIZACAO 

DE  EMISSOES DE GEES

4. RELATORIO  GRI 
(GLOBAL REPORTING INICIATIVE). 

Relatório internacional de sustentabilidade, baseado em princípios e

diretrizes, para divulgar os resultados obtidos dentro do período

determinado, no contexto dos compromissos, da estratégia e da forma de

gestão da organização (evento), sobre seu desempenho econômico, social

e ambiental.

5. AREAS DE ATUACAO 

As principais áreas de atuação, que 
fundamentam o compromisso assumido 

com a sustentabilidade estão listadas abaixo: 



- Consumíveis e Produtos 

- Energia 

- Água 

- Stands e outros espaços 

- Alimentação 

- Hospedagem 

- Resíduos 

- Mobilidade e Acessibilidade 

- Comunicação, merchandising e 

brindes 

- Inventário e neutralização de 

Emissões de GEES. 

- Elaboração do Relatório GRI 

(Global Reporting Iniciative). 



6. CONSUMIVEIS E PRODUTOS

6.1 - Avaliar criteriosamente a composição dos

consumíveis/produtos:

6.2 - Produtos de madeira, cartão e papel

Preferir os materiais com certificação como o FSC (Forest Stewardship

Council) e o PEFC (Programme for the Endorsement of Forest

Certification Schemes); garantem o cumprimento da legislação em vigor, e

asseguram a correta gestão da floresta de que são oriundos os materiais em

causa. Dar preferência a madeira de origem local, de forma a reduzir as

emissões associadas ao seu transporte.

6.3 - Produtos de plástico.

O plástico é composto de materiais não renováveis como o petróleo.

Verificar se este é facilmente reciclável. Em alternativa, preferir a utilização

de produtos de plástico constituídos, na totalidade ou em parte, por plástico

reciclado ou por bioplásticos. Evitar ainda materiais à base de PVC devido

aos impactos ambientais e à saúde associados à sua utilização.



6. CONSUMIVEIS E PRODUTOS

6.4 - Tintas e vernizes. 

Optar por tintas à base de água ou minerais, em detrimento de tintas à base de

solventes orgânicos, que libertam compostos orgânicos voláteis – prejudiciais à

saúde. No que diz respeito aos vernizes evitar os sintéticos ou acrílicos que

contêm um maior grau de toxicidade e prefira vernizes de resina natural.

6.5 - Produtos de limpeza.
Preferir produtos concentrados – requerem menos embalagens e de toxicidade

reduzida.

6.6 - Preferir produtos reutilizados e /ou reutilizáveis

Existem no mercado diversos materiais que são total ou parcialmente reciclados

(papel, tecidos, borracha, entre outros) que possuem diversas utilizações.

6.7 - Incorporar materiais reciclados e/ou recicláveis.

Verificar a existência do símbolo da reciclagem nos produtos que se pretende adquirir.

Em alguns casos este símbolo é acompanhado de um número colocado ao centro;

Este número expressa a quantidade de material reciclado que integra a composição

total do

Procurar ainda informar-se se após a sua utilização se os produtos ou materiais que

serão adquiridos são facilmente reciclados, de forma a evitar a sua destinação final ao

aterro ou incineração.



6. CONSUMIVEIS E PRODUTOS

6.8 - Optar por fornecedores locais. 

A opção por fornecedores locais reduz as emissões de carbono associadas

ao transporte de produtos e pessoas, além de contribuir para a economia local.

Ao comparar fornecedores ter em conta as distâncias que os mesmos terão de

percorrer até ao local do evento.

Devem-se considerar as emissões associadas a estes deslocamentos

na decisão integrando também a variável carbono na sua seleção.

7 - ENERGIA

Nas instalações de apoio como, por exemplo, na área de imprensa ou escritórios,

sensibilizar para a economia de energia, recorrendo a cartazes e autocolantes.

Procurar ainda ativar as opções de economia de energia nos diversos equipamentos

que serão disponibilizados, programando os equipamentos para entrarem em modo

de suspensão ao fim de um determinado período de inatividade.

7.2 - Escolher equipamentos de classe A ou A+

Os equipamentos com classificação energética A ou A+, têm um menor consumo de

energia associado à sua utilização. Dar especial atenção à escolha dos

equipamentos de iluminação e refrigeração.

No Brasil, a etiquetagem energética é efetuada pelo Instituto Nacional

de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) e é um programa

de adesão voluntária (conforme imagem abaixo).



Etiqueta Energética de Equipamentos - Fonte: INMETRO 

7.3 - Regular os termostatos para temperaturas moderadas.

Quando a utilização do ar condicionado, ou outro sistema de climatização, for inevitável,

devem regular-se os termóstatos para temperaturas confortáveis - cerca de 25ºC no

Verão e 18ºC no Inverno e evitar que os mesmos trabalhem com as janelas e/ou portas

abertas.

Estas simples ações têm resultados significativos para a economia de energia.

Em espaços como tendas e outros grandes espaços abertos, planejar cuidadosamente

a localização dos aparelhos de forma a garantir uma temperatura uniforme em todos os

locais, evitando uma carga excessiva dos equipamentos de climatização.



7.3 - Regular os termostatos para temperaturas

moderadas.

Quando a utilização do ar condicionado, ou outro sistema de climatização, for

inevitável, devem regular-se os termóstatos para temperaturas confortáveis - cerca

de 25ºC no Verão e 18ºC no Inverno e evitar que os mesmos trabalhem com as

janelas e/ou portas abertas.

Estas simples ações têm resultados significativos para a economia de energia.

Em espaços como tendas e outros grandes espaços abertos, planejar

cuidadosamente a localização dos aparelhos de forma a garantir uma temperatura

uniforme em todos os locais, evitando uma carga excessiva dos equipamentos de

climatização.

7.4 - Dentro de o possível optar por fontes de energia

renovável.

Os equipamentos de energias renováveis chave na mão, tais como painéis solares

e mini-eólicas, permitem uma rápida montagem e desmontagem, podendo assumir

um papel no abastecimento de energia.

Explorar a possibilidade de formar parcerias com empresas de energias renováveis

para a instalação dos equipamentos no local, aproveitando o seu potencial de

comunicação junto do público do evento.



7.5 - Planejar detalhadamente o parque de

geradores.

Um planejamento eficiente do parque de geradores pode diminuir

o consumo de combustíveis dos mesmos, traduzindo-se em

poupanças no abastecimento, nas emissões de carbono e

consequente nos custos de compensação correspondentes.

7.6 - Utilizar combustíveis alternativos no

abastecimento de geradores.

A utilização de biocombustíveis provenientes de culturas

energéticas, a 100%, ou em mistura com gasolina ou gasóleo, é

uma prática comum no Brasil, permitindo reduzir o teor carbónico

associado ao seu consumo. Porém, existem várias questões a

considerar na aquisição deste tipo de combustíveis, como a sua

origem – nomeadamente se vieram substituir zonas de floresta ou

áreas de cultura alimentar, as práticas de cultura que fora utilizadas

e o seu processo de transformação.

Avaliar estes aspetos no momento de decisão, bem como a sua

viabilidade técnica e econômica.



8 - ÁGUA 

8.1 - Promover a utilização racional de água. 

Em todas as instalações onde haja utilização de água sensibilizar todos

os operadores para a poupança de água, recorrendo a cartazes e/ou placas

chamativas.

8.2 - Escolher equipamentos eficientes. 

Existem no mercado torneiras e chuveiros que permitem reduzir o fluxo de

água ou fechar automaticamente quando não é necessário mais água.

Existem ainda equipamentos que consomem menos água que os

convencionais, deverão ser considerados sempre que possível.

8.3 - Fomentar as boas práticas diárias. 

Iremos fomentar e pôr em prática no evento, dicas de poupança de água no

dia-a-dia, desta forma pretendemos alterar o comportamentos diário de todos

os envolvidos no evento (organização, fornecedores, público em geral).

Verificar e se necessário ajustar o volume de água gasta nos vasos

sanitários, sempre que possível ajustar o sensor instalado na descarga ou

introduzir uma garrafa PET de 1,5lt cheia de água;

Fechar sempre as torneiras dos WC‟s quando não é necessário;



Usar o mesmo copo ou garrafa refil ao longo do dia, reduzindo o número de

copos para lavar;

Analisar a possibilidade de utilização de copos sustentáveis personalizados com

a marca do Millennium Festival que podem ser vendidos a preços bem

acessíveis – www.meucopoeco.br, que além de reduzir a utilização de copos

plásticos, gerar menor impacto ambiental, fortalecem a imagem do Evento.

9 - STANDS E OUTROS ESPAÇOS. 

9.1 - Integrar critérios de construção bioclimática. 

A adequação das construções ao clima, através de técnicas de construção

bioclimática, permite aumentar o conforto na fruição

dos espaços, ao mesmo tempo em que possibilita a redução de consumo

de energia associados à iluminação e climatização.

São exemplos deste tipo de técnicas a orientação de janelas ao sul,

de forma a maximizar a iluminação natural – permitindo diminuir

o número de horas de iluminação artificial necessárias – e a criação

de ventilação natural – reduzindo a utilização de aparelhos de ar condicionado

para arrefecimento.

9.2 - Optar por estruturas e elementos decorativos 

reutilizados e/ou reutilizáveis. 

Convidar artistas e artesãos para criarem objetos ou estruturas a partir da

utilização de materiais recicláveis.

Verificar se existem empresas que forneçam estas estruturas.



9.3 - Instalar sistemas de iluminação eficiente. 

9.4 - Dar preferência, na medida do possível, a utilização de 

LED 

(Díodo Emissor de Luz | Ligth Emitting Diode): facilmente adaptável às várias

necessidades de iluminação é atualmente uma das alternativas mais eficientes.

Contudo, os seus custos de aquisição ainda colocam entraves a uma utilização

generalizada.

Lâmpadas fluorescentes com balastros eletrônicos: substituir

as lâmpadas fluorescentes com balastros ferromagnéticos

(com arrancador). Representam uma redução do consumo energético

em cerca de 20%, e apresentam um maior tempo de vida útil. Verificar

a possibilidades da utilização de sensores de presença;

9.5 - Detalhes a serem observados.   

Valorização de fornecedores com certificações ambientais e sociais; Avaliação

criteriosa dos materiais a adquirir; Incorporação de materiais reciclados e/ou

recicláveis; Seleção de produtos e fornecedores locais; Utilização eficiente de

soluções de iluminação.

Instalar na medida do possível, lâmpadas de baixo-consumo energético,

recorrendo, nomeadamente, a três tipos de tecnologia de iluminação mais

eficientes:



10 - REFEIÇÕES. 

10.1 - Optar por produtos como pratos e talheres

sustentáveis e/ou biodegradáveis.

A utilização de pratos, copos e talheres reutilizáveis apresenta

vantagens do ponto de vista da prevenção de resíduos. Contudo,

estes materiais nem sempre são possíveis de serem utilizados no

decorrer de um evento (dependendo de sua estrutura, porte etc).

Nestes casos, iremos analisar a utilização de pratos, talheres e outro

tipo de utensílios que possam ser facilmente reciclados, ou que

tenham na sua composição bioplásticos.

10.2 - Incentivar a alimentação saudável 

Incentivar a disponibilização de opções de dieta, bem como

alternativas vegetarianas.

Verificar ainda a possibilidade de fornecer informação adicional

quanto ao teor calórico da alimentação, e sobre qualidade e ambiente.

10.3 - No planejamento das áreas e atividades

associadas verificar:

Redução de resíduos produzidos; Promoção da reciclagem de resíduos

orgânicos; Coleta seletiva do óleo utilizado para a produção dos

alimentos.



11 - HOSPEDAGEM 

11.1 - Preferir unidades hoteleiras próximas. 

A proximidade da unidade hoteleira ao local de trabalho (i.e. aos

escritórios) e ao local do evento reduz as distâncias percorridas

em deslocações e, consequentemente, as emissões de carbono.

Menores distâncias são também sinónimo de um menor tempo de

percurso e stress associado ao mesmo.

11.2 – Eficiência energética.

Optar por unidades hoteleiras com medidas de eficiência energética,

redução do consumo de água e outros recursos.

Verificar se a unidade selecionada dispõe de um Sistema de Gestão

Ambiental (p.e. ISO 14001; EMAS) ou implementa medidas de controle

do consumo de energia (p.e. iluminação eficiente, equipamentos de

classe A ou A+, entre outras).

Analisar ainda a existência de programas de redução de consumos de

água – promovendo a seleção de hotéis com sistemas de reciclagem

de águas, ou utilização de sensores entre outras medidas –, ou de

papel, optando por unidades que facilitem o check-in e check-out sem a

utilização de formulários em papel, entre outros recursos.

11.3 - Privilegiar unidades hoteleiras que recorram a

fontes de energia renovável



Beneficiar alojamentos que utilizem fontes de energia renovável, como painéis

solares térmicos ou fotovoltaicos ou mini eólicas para o aquecimento de águas

sanitárias e produção de energia elétrica, respectivamente.

11.4 - Verificar se a unidade hoteleira selecionada adere

a programas de reciclagem

Confirmar a existência de programas de reciclagem, procurando por locais de

deposição de resíduos de forma diferenciada (pontos de recolha para papel, vidro,

entre outros) e questionando a unidade quanto à sua adesão a programas de

coleta de resíduos orgânicos e óleos alimentares usados para posterior

encaminhamento para reciclagem.

11.5 - Pedir às unidades hoteleiras selecionadas que

disponibilizem programas de reutilização de toalhas de

banho e lençóis.

Avaliar a possibilidade de disponibilizar aos hóspedes um sistema de reutilização

de toalhas de banho e roupa de cama para que estes possam optar, sempre que

considerar viável, por contribuir para a redução de consumo de energia, água e

detergentes necessários aos processos de limpeza destes.

12 - RESÍDUOS. 

Formar, informar e fiscalizar Todos os parceiros receberá o manual de

relacionamento com as regras de gestão de resíduos do Festival. Serão

desenvolvidas sessões de esclarecimento para todos os colaboradores do

evento nas diversas fases. Fiscalizar, acompanhar e esclarecer durante todas as

fases.



12.1 - Reduzir/Reutilizar

12.2 - Reduzir a quantidade de materiais descartáveis 

A aquisição de produtos a granel minimiza as necessidades de embalagem dos

produtos na fase de transporte, distribuição e venda. Na disponibilização de

produtos ao público evitar a utilização de sacos de plástico, bem como as

embalagens individuais e o excesso de embalagem. Evitar ainda os materiais de

utilização única, como a louça descartável.

12.3 - Na construção das estruturas do Festival. 

Optar, dentro do possível, por estruturas modulares e alugadas reduz

significativamente a produção de resíduos nas fases de montagem e

desmontagem.

12.4 - Proibir a distribuição de folhetos no recinto. 

Esta medida esteve sempre presente em todas as edições do Festival e

continuará nas edições futuras.

12.5 - No final do evento promover uma 

feira de doações

Ao término do evento torna-se necessário proceder a desmontagem das

infraestruturas que serviram de suporte ao espaço bem como

a „limpeza‟ da área utilizada.

Nesta fase, faz sentido permitir a entrada a outras entidades que possam dar o

destino apropriado dos produtos e materiais que de outra forma seriam

encarados como resíduos, independentemente do seu destino final ( incineração

ou deposição no solo).



13 - RECICLAR 

13.1 - Caracterização dos resíduos 

A caracterização prévia dos resíduos que se prevê produzirem ao longo

de todas as fases do evento permite identificar os pontos onde este serão gerado,

facilitando a colocação das infraestruturas necessárias à sua reciclagem, em

detrimento da incineração ou deposição no solo nos locais adequados.

13.2 - Promover a separação de resíduos. 

Colocar eco pontos de dimensão adequada ao longo dos diferentes pontos do

local do evento, a fim de promover a separação seletiva de resíduos,

nomeadamente: vidros - papeis (cartão, caixas de suco, pratos, embalagens) -

plásticos (copos, sacos, garrafas pet etc) – metais (latas de alumínio, aço etc ) –

não recicláveis(canudos, embalagens sujas, palitos de madeira etc) devendo ser

assegurada a deposição efetiva dos resíduos nos eco pontos e posterior coleta

pela(s) entidade(s) parceiras/contratadas e sua destinação final. Aspectos a

serem considerados:

Localização: selecionar locais de maior afluência para a colocação deste tipo

de recipientes;

Visibilidade: garantir que estes pontos de deposição seletiva estão

adequadamente sinalizados através de sinalização vertical;

Sinalização: procurar minimizar erros de deposição identificando através de

sinalização a fim de garantir que são visíveis no meio de uma multidão

(autocolantes no recipiente perdem visibilidade quando existe um aglomerado de

pessoas ao seu redor).



Na fase de desmontagem, garantir a valorização dos equipamentos elétricos em

final de vida, como sistemas de iluminação, enviando-os para uma empresa

devidamente credenciada.

Sempre que possível deverá ser implementada uma triagem dos resíduos

indiferenciados, em parceria com as entidades governamentais ou privadas

responsáveis pela gestão local da recepção e encaminhamento dos mesmos.

13.3 - Fomentar a separação de resíduos orgânicos junto dos

concessionários das áreas de alimentação.

Esta medida tem particular relevância junto às zonas de restauração,

nomeadamente nas cozinhas das áreas concessionadas e na praça de

alimentação. O volume de resíduos encaminhados para reciclagem evita às

emissões referentes à sua deposição em aterro ou incineração, uma vez que

estes podem ser encaminhados para soluções de compostagem.

13.4 - Sensibilizar os concessionários dos espaços  para a coleta 

seletiva do óleo de cozinha utilizado: 

A coleta e o envio do óleo usados produzido pelos concessionários do espaço –

praça de alimentação - permite transformar este resíduo alimentar em glicerina

podendo ser utilizada na produção de sabonetes – e biodiesel.

Verificar as empresas que já utilizam o sistema de coleta seletiva em suas

unidades.

13.5 - Possibilidade de estabelecer uma área para fumantes e

disponibilizar bituqueiros para coleta, ou distribuí-los em vários

pontos a fim de evitar o acúmulo de bitucas no chão.



14 - MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE. 

14.1 - TRANSPORTE DE CARGA. 

Promover o transporte com a carga máxima; Ao otimizar o transporte de carga

diminui-se o número de veículos e assim os gases com efeito de estufa inerentes

ao transporte de carga. Além de trazer benefícios financeiros associados ao

consumo de combustível etc.

Uma condução defensiva contribui não só para a segurança rodoviária, como

também minimiza significativamente os consumos de combustível e as emissões

de carbono consequentes. Promova práticas de eco condução junto dos seus

fornecedores sensibilizando-os a:

 Conduzir em mudanças elevadas sempre que apropriado;

 Manter uma velocidade constante e moderada (a redução

da velocidade de 100 km/h para 80 km/h reduz o consumo de combustível

de um automóvel em, pelo menos, 15%)

 Moderar a utilização do ar condicionado (o seu uso aumenta o consumo de

combustível)

 Fazer a manutenção periódica do veículo (a afinação do motor resulta

normalmente em ganhos de consumo de combustível)

 Manter uma pressão adequada dos pneus e alinhar a direção

14.2 - Promover práticas de condução defensiva/eficiente. 

Desligar o veículo sempre que tal se justifique (o veículo ligado por mais de 30

segundos consome mais combustível do que voltar a ligá-lo)

Evitar transportar carga em avião Sempre que possível optar pelo transporte de

carga em caminhões. Por ser o transporte com o maior nível de emissões de

carbono, o avião também apresenta custos superiores face às alternativas.



15 - TRANSPORTE DE PESSOAS. 

15.1 - Promover a utilização de transportes coletivos. 

Devem utilizar-se os transportes coletivos nos deslocamentos, ao invés do carro

individual, sempre que essa alternativa se justifique. Avaliar a possibilidade de

distribuir vouchers para utilização em táxis, procurando entrar em acordo com

empresas que tenham uma frota com menor intensidade carbônica.

Na impossibilidade de utilização dos transportes coletivos, verificar a possibilidade

de fazer uso da “carona solidária” entre colegas/colaboradores com as mesmas

necessidades de transporte individual. Ponderar a elaboração de um sistema de

colaboração com outros passageiros com as mesmas necessidades de transporte

para o recinto do festival.

15.2 - Sempre que possível sugerir a “carona solidária” entre

colegas/colaboradores.

Sempre que possível recorrer às tecnologias de conference call (via telefone,

Internet, ou por videoconferência), evitando as emissões de carbono das viagens

correspondentes.

Atualmente existem várias soluções que facilitam que facilitam este tipo de

comunicação evitando deslocamentos, como é o caso do Skype – uma solução

gratuita disponível na internet.

16 – PÚBLICO 

Promover a criação de oferta de transportes coletivos ajustados às necessidades do 

evento. 

Realizar a negociação com as operadoras da região onde se realizará o evento, um 

conjunto de medidas de incentivo ao uso de transportes coletivos nos 

deslocamentos do público para o Festival que visam, em particular: 



Facilitar a articulação do transporte recorrendo à criação de bilhetes únicos ou a

oferta de condições de tarifas especiais

Adaptar a oferta e os horários às necessidades de deslocamento do público para

o Millennium Festival

Criar um corredor restrito aos pedestres visando a segurança na aproximação ao

local do evento, com especial atenção aos terminais de transporte coletivo

Assegura uma zona especial para estacionamento de táxis etc

Realizar ampla divulgação das ações de gestão da mobilidade previstas para o

evento

16.1 - INFORMAR

16.2 - Garantir acessibilidade a todos. 

Fazer testes de acessibilidade antes do evento.

Estabelecer parcerias com entidades (ONGs etc) que atuam no segmento e que

possam sugerir formas de melhorar a acessibilidade ao evento.

Disponibilizar no site do evento informações sobre a oferta de transportes

coletivos até ao local do evento, bem como dos valores associados e respetivos

horários, e sobre outras eventuais iniciativas que possam auxiliar no acesso ao

local do evento.

Divulgar a informação sobre mobilidade e acessibilidade a todos os participantes,

de forma inclusiva.



É relevante garantir que os formatos utilizados se alinhem com as mensagens e

políticas de sustentabilidade assumidas pela organização.

17.2 - PROMOVER SUPORTES DE COMUNICAÇÃO DIGITAIS. 

17 - COMUNICAÇÕES, MERCHANDISING E BRINDES

17.1 - COMUNICAÇÃO

A comunicação digital oferece uma infinidade de meios que permitem chegar a

mais lugares e pessoas, de forma mais rápida e num curto espaço de tempo.

Os spots de rádio, as mensagens sms, as redes sociais e a

publicidade/divulgação na internet, permitem uma maior interatividade com o

público-alvo

Utilizar spots publicitários de baixo carbono.

Na utilização de spots publicitários considerarem todas as atividades envolvidas

que minimizem as emissões de carbono geradas. Neste sentido, iremos

procurar:

Locais de filmagem de maior proximidade reduzindo, assim, as emissões

associadas ao deslocamento da equipe de produção, figurantes, artistas etc

Locais com ligação à rede de distribuição elétrica de forma a evitar a utilização de

geradores

Reduzir ou mitigar os impactos associados à utilização de efeitos especiais.



Divulgar informações sobre as medidas ambientais implementadas nas diversas

fases de produção, bem como na organização do evento.

17.4 - Merchandising e brindes

17.3 - COMUNICAR OS CRITÉRIOS AMBIENTAIS

CONTEMPLADOS NA PRODUÇÃO DAS CAMPANHAS.

Estas informações podem assumir um formato de emissões evitadas/reduzidas e

de consumos de materiais e recursos evitados, sensibilizando o público para as

opções de redução dos impactos ambientais existentes

É cada vez mais relevante garantir que estes objetos não destoem ou (até mesmo)

contrariem as práticas de sustentabilidade implementadas pelas entidades que

pretendem fazer uso das mesmas, como forma de destaque da comunicação que

estarão sendo realizadas

Avaliar o potencial de comunicação e de utilidade do material que se pretende

Distribuir

17.5 - Na seleção dos brindes avaliarem a relação

preço/quantidade.

Brindes mais interessantes e/ou com uma menor pegada carbônica

estão normalmente associados a um maior custo de aquisição.

Deve-se, por este motivo, avaliar os benefícios associados a uma menor produção

de um produto que gere maiores ganhos ambientais e sociais, bem como uma

maior utilidade, em face de uma maior produção de outro que gere maiores

impactos ambientais e sociais e com menor utilidade, contrastando com a

mensagem de responsabilidade ambiental promovida pela organização.



Procurar conceber e desenvolver produtos de merchandising do Festival em linha 

com as políticas de sustentabilidade seguidas ao longo do desenvolvimento do 

evento.  

A utilização de algodão biológico, ou PET reciclado, e outro produtos sustentáveis 

para a produção de elementos de merchandising  

são alguns exemplos de ações concretas. 

Na concepção de campanhas de comunicação, quando 

da seleção de dos fornecedores levar em conta: 

 Fornecedores locais

 Fornecedores que possuam programas ambientais 

ou até cerificações

 Utilização de materiais de baixo carbono.  

17.6 - Alinhar o merchandising com as políticas ambientais do

evento.

18 - INVENTÁRIO E NEUTRALIZAÇÃO DE EMISSÕES GEES.

Será desenvolvido um inventário de emissão de gases de efeito estufa, 

de acordo com padrões mundialmente reconhecidos, indicando a quantidade 

de emissões proporcionadas pelas atividades desenvolvidas no evento.       

As emissões identificadas serão neutralizadas através do plantio 

de árvores ou aquisição de créditos de carbono (VCS). 



Procurar proporcionar momentos de partilha e facilitar a conciliação das exigências 

profissionais com as exigências da vida familiar cria um ambiente de tranquilidade 

e de segurança contribuindo para o rendimento e motivação dos colaboradores:  

Ações como trabalhar a partir de casa, flexibilidade de horários 

sempre que possível e necessário. 

19 - GOVERNAÇA CORPORATIVA

19.1 - Fomentar a conciliação da vida profissional e familiar

19.2 - Incentivar o desenvolvimento pessoal e profissional

Escutar os colaboradores sobre as suas aspirações e apoiar o seu 

desenvolvimento pessoal e profissional, dando condições à implementação de 

ações que vão de encontro às suas expectativas é benéfico para o seu 

crescimento e permite um aumento de conhecimento e massa crítica à 

disposição da empresa. 

19.3 - Implementar boas práticas de gestão

Ser rentável para criar valor em longo prazo para os acionistas, através da 

implementação de boas práticas de gestão, gerir com honestidade 

e transparência, implementar medidas de combate à corrupção 

e ao suborno, são compromissos assumidos pela organização.  

19.4 - Relatório GRI (Global Reporting Iniciative) 

ao final do evento: 

Elaboração do Relatório internacional de sustentabilidade, baseado em princípios e 

diretrizes, para divulgar os resultados obtidos dentro do período determinado, no 

contexto dos compromissos, da estratégia e da forma de gestão da organização 

(evento), sobre seu desempenho econômico, social e ambiental 

e a ser publicado posteriormente no site do evento para conhecimento público. 


