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Bem vindo ao Plano de Sustentabilidade do Rock in Rio. 

Neste documento poderá encontrar todas as boas práticas implementadas pelo evento, a avaliação de 
implementação e sugestões para que os nossos Parceiros (patrocinadores, apoios e fornecedores), 
possam avaliar e melhorar a sua performance de forma a que o Rock in Rio seja um evento cada vez mais 
sustentável e neutro em carbono. 

Seguindo o seu compromisso de evolução e melhoria continua o Rock in Rio integrou no seu Plano de 
Sustentabilidade critérios de Economia Circular. Foi feita uma análise do ponto de situação das práticas 
do evento em relação aos critérios da Economia Circular, tendo-se concluído, que sendo um conceito novo 
baseado na agregação de práticas já existentes há alguns anos, o Rock in Rio implementa muitas das boas 
práticas recomendadas por este novo conceito.  

 

 “Temos que assumir não só as nossas próprias responsabilidades, mas um compromisso coletivo, 
enquanto cidadãos e profissionais, em cada atividade do nosso dia-a-dia, na busca e construção de um 
mundo mais sustentável. O desafio é nos mantermos interessados, comprometidos e persistentes em 
relação às nossas opções e alternativas para que mesmo em momentos onde pareçamos estar falando 
sozinhos, a gente não desista.” 

Roberta Medina 
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POR UM MUNDO MELHOR 
 

O Rock in Rio é um veículo de comunicação de emoções e causas. Utilizando a música como linguagem 
universal, usa o seu poder para reunir pessoas não só para emocionar o público, mas também impactar a 
vida de quem precisa. Este sentimento permeia a história do festival, mas tomou forma concreta em 2001. 

Foi a partir da terceira edição no Rio de Janeiro que o Rock in Rio consolidou o projeto Por um Mundo 
Melhor, que nasceu para usar a força do festival para motivar as pessoas a procurarem melhorias de vida 
por meio de mudanças quotidianas. O início do projeto aconteceu com um movimento inédito. Noventa 
e oito milhões de pessoas uniram-se em torno de um gesto simples, mas com um significado poderoso: 
durante três minutos de silêncio, todos se reuniram por um mundo melhor. Já naquela edição, parte da 
renda do festival foi utilizada em projetos sociais. Desde então, mais de 32 milhões de euros já foram 
investidos em ações que incluem a plantação de 304 mil árvores, a construção de uma escola na Tanzânia 
e um centro de saúde no Maranhão, a educação de 3.200 jovens no Ensino Fundamental no Rio de Janeiro, 
instalação de 760 painéis solares em 38 escolas em Portugal, a instalação em ONG de 14 salas sensoriais 
para melhorar a qualidade de vida de centenas de jovens portadores de necessidades especiais em 
Portugal, doação de mais de 2.200 instrumentos para cerca de 150 instituições sem fins lucrativos, a 
construção de dez salas de música em escolas públicas e a formação de assistente de luthier a 40 jovens 
de uma das primeiras comunidades pacificadas do Rio de Janeiro. 

Em paralelo, a organização modernizou-se para diminuir o impacto ambiental das suas ações, tanto com 
o investimento num extenso plano para redução de emissões de carbono do evento a nível internacional 
como na compensação de emissões direta e na implementação de medidas compensatórias auditadas e 
em 2013 obtém pela primeira vez a certificação na ISO 20121 – Eventos Sustentáveis. 
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OS NOSSOS COMPROMISSOS 
Envolvimento das partes interessadas 

Equipa, patrocinadores e fornecedores e de todas as entidades e pessoas que participam ou têm contacto 
com o evento, através de ações de envolvimento, do exemplo e disseminação de boas práticas sociais, 
ambientais e económicas, fomentando a escolha de melhores opções. 

Redução das emissões de CO2 

Como resultado de todas as ações ambientais previstas no plano de sustentabilidade. 

Reduzir os resíduos gerados 

Redução do consumo, doação, correto encaminhamento dos resíduos, informar e fiscalizar em todas as 
fases do evento. 

Melhorar em cada edição 

Partir sempre das práticas da edição anterior e melhorar e motivar a nossa equipa para a melhoria diária. 

Manter a certificação na norma ISO 20121 – Eventos Sustentáveis 

Em qualquer edição e país onde ocorra.  
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O NOSSO PLANO NUM MINUTO 
Eficiência energética e uso eficiente 
Optar por sistemas de iluminação e equipamentos energeticamente eficientes, informar sobre correta 
utilização, mantendo a qualidade necessária e exigida para que o evento decorra com normalidade em 
qualquer fase e as salvaguardas necessárias para qualquer situação que se imponha. 

Reduzir, reutilizar, valorizar e doar   
Optar por aluguer de equipamentos ou utilizar produtos reutilizáveis. 
Identificar as embalagens e tipo de resíduos expectáveis pela organização e pelos parceiros, para 
antecipar e preparar um plano de resíduos adequado à realidade, criar soluções para reduzir, reutilizar e 
garantir a reciclagem ou valorização orgânica/energética dos resíduos inevitáveis.  
Reutilizar o que for possível, vender ou doar o que não for possível de utilizar em edições futuras. Todos 
os resíduos que não possíveis de aproveitar são reencaminhados para o fim adequado. 

Promover a utilização de transportes coletivos e garantir acessibilidade para todos 
A par das campanhas de comunicação são estabelecidas parcerias de forma a garantir horários e rotas 
adequadas ao evento que sejam cómodas e eficazes, sendo reais alternativas ao veículo próprio. Criar 
parcerias para testar e melhorar as acessibilidades, fornecendo os meios e serviços adequados a todo o 
público do Rock in Rio. 

Reduzir e quantificar a pegada carbónica 
Reduzir e quantificar as emissões de gases com efeitos de estufa. De 2006 a 2016 a pegada carbónica do 
evento foi compensada através da aquisição de créditos de carbono de indústrias com benefícios sociais 
e também através da plantação de árvores em áreas ardidas. 

Cumprir toda a legislação e regulamentação aplicável 
Sempre que um tema não esteja legislado ou regulamentado localmente é compromisso da organização 
implementar as práticas mais exigentes aplicadas noutros países onde o evento ocorra e já adotadas pela 
organização. 

Gerar retorno 
Todas as partes interessadas são consideradas na organização do evento, desta forma assumimos o 
compromisso de gerar retorno para os acionistas. 

Melhorar continuamente 
De edição para edição são identificadas as potenciais melhorias e definidas medidas a serem 
implementadas na edição a seguir. 
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OBJETIVOS PARA 2018 
 

OBJETIVO AÇÃO PS* 

MELHORAR O 
ENVOLVIMENTO 
DE TODAS AS 
PARTES 
INTERESSADAS  

Identificar as necessidades e expectativas de todas as 
partes interessadas utilizando recursos adaptados a 
cada tipo; 

I 

Fornecer informação e formação adequada à equipa 
do Rock in Rio e avaliar a sua eficácia EI 

Promover a troca de informação através de canais 
adequados a cada tipo de parte interessada; I 

Manter a plataforma específica para fornecedores 
para partilha de informação. I 

FOMENTAR 
CRITÉRIOS DE 
ECONOMIA 
CIRCULAR NOS 
PRODUTOS E 
SERVIÇOS DO 
ROCK IN RIO 

Preferir produtos reutilizados, reutilizáveis e ou 
recicláveis, e no final do evento promover uma feira 
de doações 

EI 

Formar, informar e fiscalizar a gestão de resíduos I 
Proibir a construção na Cidade do Rock 

I 

Proibir a distribuição de folhetos no recinto I 

Promover a separação de resíduos. Incluindo 
fomentar a separação de resíduos orgânicos e óleos 
junto dos concessionários dos bares 

I 

MELHORAR 
CONDIÇÕES DE 
SEGURANÇA, 
SAÚDE E BEM-
ESTAR DE TODOS 
OS ENVOLVIDOS 
NO EVENTO 

Disseminar, formar e disponibilizar continuamente a 
informação necessária; I 

Fornecer sinalética adaptada às várias fases dos 
trabalhos (montagem, evento e desmontagem) e 
adequada aos espaços e trabalhos que neles 
decorrem; 

I 

Fiscalizar e acompanhar a implementação das regras 
definidas; I 

* EI – Em Implementação I – Implementado 
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VETORES DE ATUAÇÃO 
Principais áreas de atuação do Rock in Rio transversais a todas as edições, complementares às metas 
definidas acima e que fundamentam o compromisso assumido com a sustentabilidade, serão listadas 
abaixo com mais pormenor. 

Envolvimento das Partes Interessadas 

Consumíveis e Produtos 

Energia 

Stands e outros Espaços 

Catering 

Alojamento 

Resíduos 

Mobilidade e Acessibilidade 

Comunicação, Merchandising e Brindes 

Condições de Segurança, Saúde e Bem-estar 

Governance 

 

As medidas serão avaliadas quanto à sua implementação de acordo com a seguinte metodologia: 

NI – Não Implementadas, medidas identificadas como necessárias, mas ainda por implementar; 

MO – Melhorar a Operação, medidas já implementadas, mas que necessitam de melhoria; 

EE – Executadas com Excelência, medidas implementadas e com excelente resultado de acordo com as 
expectativas, constam no Plano de Sustentabilidade como exemplo de boas práticas para as partes 
interessadas. 

As medidas serão implementadas sempre que possível e se aplicáveis sem prejuízo da qualidade e 
identidade visual associadas ao Rock in Rio. 
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ENVOLVIMENTO DE PARTES INTERESSADAS 

Identificar as necessidades e expectativas de todas as partes interessadas utilizando recursos adaptados 
a cada tipo 

Através de questionários e formatos adaptados às caraterísticas de cada parte interessada recolher quais 
as expectativas e necessidades em relação à sustentabilidade do evento. 

Promover a troca de informação através de canais adequados a cada tipo de parte interessada 

A utilização de vários canais permite chegar mais longe com a mensagem pretendida. 

Fornecer informação e formação adequada à equipa do Rock in Rio e avaliar a sua eficácia 

Toda a equipa terá formação e informação disponibilizada durante todas as fases do evento (pré, durante 
e pós), dependendo do tema existirão parceiros responsáveis pela formação e/ou informação, assim 
como sinalética. 

Será avaliada a eficácia através de questionários de avaliação.  

Manter a plataforma específica para fornecedores para partilha de informação 

O Rock in Rio mantem uma plataforma de registo e partilha de informação com fornecedores, de forma a 
obter toda a informação necessária ao SGES e também como canal de informação do Rock in Rio para os 
fornecedores. 
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CONSUMÍVEIS E PRODUTOS 

Avaliar a composição dos consumíveis/produtos  
 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.  

 Produtos de plástico: verificar se este é facilmente reciclável. Preferir a utilização de produtos de 
plástico constituídos, na totalidade ou em parte, por plástico reciclado ou por bioplásticos. Evitar 
materiais à base de PVC devido aos impactes ambientais e na saúde associados à sua utilização. 

 Tintas e vernizes: optar por tintas à base de água ou minerais. No que diz respeito aos vernizes 
evitar os sintéticos ou acrílicos que contêm um maior grau de toxicidade e preferir vernizes de 
resina natural. 

 Produtos de limpeza: preferir produtos concentrados – requerem menos embalagens – e de 
toxicidade reduzida.  

Preferir produtos reutilizados, reutilizáveis e ou recicláveis 

Reutilizar produtos ou materiais das anteriores edições do evento. Caso não seja possível, antes de 
comprar um novo produto ou equipamento verificar se existem empresas que providenciem o seu 
aluguer. Ao adquirir novos produtos ou equipamentos analisar se é possível a sua reutilização futura.  

Verificar a existência do símbolo da reciclagem nos produtos que pretende adquirir. 
Procurar ainda informar-se se após a sua utilização os produtos ou materiais são facilmente 
reciclados, de forma a evitar a sua deposição final em aterro ou incineração. 
 
Optar por fornecedores locais 
A opção por fornecedores locais reduz as emissões de carbono associadas ao transporte de produtos e 
pessoas, para além de contribuir para a economia local.  
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ENERGIA 
Promover a utilização racional de eletricidade  
Nas instalações de apoio como, por exemplo, a área de imprensa ou escritórios, sensibilizar para a 
poupança de energia, recorrendo a cartazes e autocolantes apelativos. Procurar ainda ativar as opções de 
poupança de energia nos diversos equipamentos que disponibiliza, programando os equipamentos para 
entrarem em modo de suspensão ao fim de um determinado período de inatividade.  

Escolher equipamentos de classe A a A+++ 
Os equipamentos com classificação energética de A a A+++, têm um menor consumo de energia. Dê 
especial atenção à escolha dos equipamentos de iluminação e refrigeração.  

Regular os termóstatos 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 
ter os mesmos a trabalhar com as janelas e/ou portas abertas.  
Em espaços como tendas e outros grandes espaços abertos, planear cuidadosamente a localização dos 
aparelhos de forma a garantir uma temperatura uniforme em todos os locais, evitando uma carga 
excessiva dos equipamentos de climatização.  

Privilegiar fontes de energia renovável 
Explorar a possibilidade de instalar equipamentos de produção de energia renovável para fornecimento 
de energia de algumas áreas do evento, comunicando ao público e parceiros a energia produzida e as 
emissões de gases com efeitos de estufa que se evitou. 

Planear detalhadamente o parque de geradores 
Fazer um planeamento eficiente do parque de geradores para diminuir o consumo de combustível. 
Considerar opções mais sustentáveis de geradores, como híbridos que também utilizam fontes de energia 
renovável.    
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STANDS E OUTROS ESPAÇOS 
Integrar critérios de construção bioclimática 
Pensar a construção tendo em conta o clima permite aumentar o conforto na fruição dos espaços, ao 
mesmo tempo que potencia a redução de consumos de energia associados à iluminação e climatização. 
A orientação de janelas a 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.  

Optar por estruturas e elementos decorativos reutilizados e/ou reutilizáveis 
Sempre que possível, reutilizar estruturas e elementos decorativos (p.e. a sinalética) de edições anteriores 
do evento. Caso tal não seja possível, convidar artistas e artesãos a criarem objetos ou estruturas a partir 
da reutilização destes materiais. Averiguar se existem empresas que providenciem o aluguer destas 
estruturas. 

Instalar sistemas de iluminação eficiente 
Devem instalar-se, na medida do possível, lâmpadas de baixo-consumo energético. 
  

 

 

 
  

Na conceção de stands e outros espaços não se esqueça de consultar a secção sobre 
fornecedores ou a secção sobre iluminação onde poderá consultar informação 
detalhada sobre a: 

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. 
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CATERING 
Optar por produtos como pratos e talheres sustentáveis e/ou biodegradáveis 
O recurso a pratos, copos e talheres reutilizáveis apresenta vantagens do ponto de vista da prevenção de 
resíduos. Contudo, estes materiais nem sempre são passíveis de serem utilizados no decorrer de um 
evento com as características do Rock in Rio. Nestes casos, iremos ponderar a utilização de pratos, 
talheres e outro tipo de utensílios que possam ser facilmente reciclados, ou que tenham na sua 
composição bioplásticos.  

Incentivar a alimentação saudável 
Incentivar a disponibilização de opções de dieta, bem como alternativas vegetarianas ou macrobióticas, 
nas zonas de restauração. Verifique ainda a possibilidade de fornecer informação adicional quanto ao teor 
calórico da alimentação, e sobre qualidade e ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No planeamento das zonas e atividades associadas ao catering incorporar: 
Redução de resíduos produzidos; 
Promoção da reciclagem de resíduos orgânicos; 
Regeneração de óleos alimentares usados. 
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ALOJAMENTO 
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.  

Optar por unidades hoteleiras com medidas de eficiência energética, redução do consumo de água e 
outros recursos 
Verificar se a unidade de alojamento selecionada dispõe de um Sistema de Gestão Ambiental (p.e. ISO 
14001; EMAS) ou implementa medidas de controlo do consumo de energia (p.e. iluminação eficiente, 
equipamentos de classe A a 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, redutores de 
caudal ou utilização de sensores entre outras medidas –, ou de papel, optando por unidades que facilitem 
o check-in e check-out sem recurso a formulários em papel, entre outros recursos. 

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, 
respetivamente.  

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 recolha de resíduos orgânicos e óleos alimentares usados para posterior 
encaminhamento para reciclagem. 
 

Verificar se as unidades hoteleiras selecionadas disponibilizam programas de reutilização de toalhas de 
banho e lençóis 
Avaliar a possibilidade de disponibilizar aos hóspedes do alojamento 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 
elementos. 
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RESÍDUOS 

Formar, informar e fiscalizar 
Distribuir por todos os parceiros o manual de relacionamento com as regras de gestão de resíduos na 
Cidade do Rock. Desenvolver sessões de esclarecimento para todos os colaboradores a operar na Cidade 
do Rock nas diversas fases. 
Fiscalizar, acompanhar e esclarecer durante todas as fases.  
 

Reduzir/Reutilizar 

Reduzir a quantidade de materiais descartáveis 
A aquisição de produtos a granel minimiza as necessidades de embalamento 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 loiça descartável.  

Proibir a construção na Cidade do Rock 
Optar por estruturas modulares e alugadas reduz significativamente a produção de resíduos nas fases de 
montagem e desmontagem. 

Proibir a distribuição de folhetos no recinto 
Esta medida esteve sempre presente em todas as edições do Rock in Rio e continuará nas edições futuras. 

No final do evento promover uma feira de doações 
Findo o evento torna-se necessário proceder à desmontagem das infraestruturas que serviram de suporte 
ao espaço bem como à ‘limpeza’ da área utilizada. Nesta fase, faz sentido permitir a entrada a outras 
entidades que possam vir a dar utilidade a produtos e materiais que de outra forma seriam encarados 
como resíduos, independentemente do seu destino final (reciclagem, incineração ou deposição no solo).  
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Reciclar 

Caraterização dos resíduos 
A caracterização prévia dos resíduos que se prevê produzir ao longo de todas as fases do evento permite 
identificar os pontos onde estes serão gerados, facilitando a colocação das infraestruturas necessárias à 
sua reciclagem. 

Promover a separação de resíduos 
Colocar ecopontos de dimensão adequada ao longo dos diferentes pontos do recinto, a fim de promover 
a separação seletiva de resíduos, nomeadamente vidro, papel/cartão e plásticos/metais.  
Tenha ainda em conta os seguintes aspetos: 

 Localização: selecione locais de maior afluência para a colocação deste tipo de recipientes; 
 Visibilidade: garanta que estes pontos de deposição seletiva estão adequadamente sinalizados 

através de sinalização vertical; 
 Sinalização: procure minimizar erros de deposição identificando através de sinalética ao nível do 

olhar, de forma a garantir que são visíveis no meio de uma multidão. 

 

Na fase de desmontagem, garantir a valorização dos equipamentos elétricos em final de vida, como 
sistemas de iluminação, enviando-os para um retomador acreditado para o efeito. 

Sempre que verificável deverá ser implementada uma triagem de afinação aos resíduos indiferenciados, 
em parceria com as entidades governamentais ou privadas responsáveis pela gestão local da receção e 
encaminhamento de resíduos. 

Fomentar a separação de resíduos orgânicos junto dos concessionários dos bares 
Esta medida tem particular relevância junto das zonas de restauração, nomeadamente nas cozinhas das 
áreas concessionadas e na cantina geral. O volume de resíduos encaminhados para reciclagem evita as 
emissões referentes à sua deposição em aterro ou incineração, uma vez que estes podem ser 
encaminhados para soluções de compostagem. 

Sensibilizar os concessionários para a regeneração dos óleos alimentares usados 
A recolha e encaminhamento para regeneração dos óleos alimentares usados produzidos pelos 
concessionários do espaço bar permite transformar este resíduo alimentar em biodiesel e outros 
produtos.  
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MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE 

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. Para além de trazer benefícios financeiros associados a portagens, 
consumo de combustível, etc. 

Evitar transportar carga em avião 
Sempre que possível optar pelo transporte de carga em comboio, barco ou camiões. Para além de ser o 
transporte com o maior nível de emissões de carbono, o avião também apresenta custos superiores face 
às restantes alternativas. 

Transporte de pessoas  

Promover a utilização de transportes coletivos 
Devem utilizar-se os transportes coletivos nas deslocações, em detrimento 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 carbónica. 

Preferir reuniões à distância 
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 
um conjunto de soluções que facilitam este tipo de comunicação evitando deslocações, como é o caso do 
Skype – uma solução gratuita disponível na internet para download – ou da WebEx – plataforma 
estruturada especialmente à condução de reuniões à distância. 

Público 

Promover a criação de oferta de transportes coletivos (TC) mas ajustadas às necessidades do evento 
Negociar com as operadoras da região onde se realizará o evento um conjunto de medidas de incentivo 
ao uso de transportes coletivos nas deslocações do público para o Rock in Rio, que visam em particular: 

 Criação de bilhetes únicos ou oferta de condições tarifárias especiais; 
 Adaptar a oferta e os horários às necessidades de deslocação do público para o Rock in Rio; 
 Criar um corredor pedonal de segurança na aproximação ao local do festival, com especial 

atenção aos terminais de transporte coletivo; 
 Assegurar uma zona especial para estacionamento de táxis; 
 Divulgar as ações de gestão da mobilidade previstas; 
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Informar 
Disponibilizar no site de internet do evento informação sobre a oferta de transportes coletivos até ao local 
do recinto, valores associados e respetivos horários, e sobre outras eventuais iniciativas que possam 
afetar o acesso ao local do evento. 
Divulgar a informação sobre mobilidade e acessibilidade ao dispor de todos os utilizadores, de forma 
inclusiva. 

 

Garantir acessibilidade a todos 
Fazer testes de acessibilidade antes do evento com reais utilizadores do recinto. Estabelecer parcerias 
com entidades que trabalham a temática e que possam sugerir melhorias de forma a melhorar a 
acessibilidade ao evento.  
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COMUNICAÇÃO, MERCHANDISING E BRINDES  

Comunicação 

Promover suportes de comunicação digitais 
A comunicação digital oferece uma infinidade de meios que permitem chegar a mais lugares e pessoas, 
de forma mais rápida e muitas vezes com um menor tempo de conceção. Os spots de rádio, as mensagens 
sms1, as redes sociais e a publicidade/divulgação na internet, permitem uma maior interatividade com o 
público-alvo.  

Conceptualizar spots publicitários de baixo carbono 
Na conceptualização de spots publicitários considerar todas as atividades envolvidas e minimize as 
emissões de carbono que lhes estão associadas, como por exemplo selecionando locais com ligação à 
rede de distribuição elétrica de forma a evitar o recurso a geradores.  

Comunicar os critérios ambientais contemplados na produção das campanhas 
Divulgar informação sobre as medidas ambientais e sociais implementadas nas diversas fases de 
produção, bem como na organização do evento. Esta informação pode assumir um formato de emissões 
evitadas/reduzidas e de consumos de materiais e recursos evitados, sensibilizando o público para as 
opções de reduzido impacte ambiental existentes. 

Merchandising e brindes 

Pondere a utilidade dos brindes que pensa distribuir 
Avaliar o potencial de comunicação e de utilidade do material que pensa distribuir.  

Na seleção dos brindes avalie a relação preço | quantidade 
Avaliar os benefícios associados a uma menor produção de um produto que tenha maiores ganhos 
ambientais e sociais, bem como uma maior utilidade. 

Alinhe o merchandising com as políticas ambientais do evento 
Procurar conceber e desenvolver produtos de merchandising do evento Rock in Rio em linha com as 
políticas de sustentabilidade seguidas ao longo do desenvolvimento do evento. A produção de t-shirts 
(alternativas) em algodão biológico, ou PET reciclado, ou o reaproveitamento e transformação de 
materiais de edições anteriores para a produção de elementos de merchandising, são alguns exemplos de 
ações concretas neste domínio. 

 

                                                           
1 Short message texting. 

Na concepção de campanhas de comunicação consulte secção sobre seleção de 
fornecedores para mais informações sobre a seleção de: 

Fornecedores locais; 
Fornecedores com programas e certificações ambientais; 
Materiais de baixo carbono. 
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CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, SAÚDE E BEM-ESTAR 
 

Fomentar segurança, saúde e bem-estar na contratação dos fornecedores e serviços 
Salvaguardar nos contratos que estão definidas as responsabilidades em termos de condições de 
segurança, saúde e bem-estar no cumprimento da legislação em vigor e nas melhores práticas, e que 
serão garantidas para todos os envolvidos no evento. 

 

Formar e informar para as condições de segurança, saúde e bem-estar 
Recolher toda a informação necessária para formar e informar todos os envolvidos no evento por forma 
a garantir que são implementadas todas as condições para o cumprimento da legislação legal e outros 
compromissos. 

Desenvolver sessões de esclarecimento para todos a operar na Cidade do Rock nas diversas fases. 

 

Sinalizar, acompanhar e fiscalizar 
Sinalizar, delimitar e criar mecanismos para acompanhar e fiscalizar os trabalhos para garantir a 
implementação das medidas de segurança, nas diversas fases do evento. 
 

GOVERNANCE 
Fomentar a conciliação da vida profissional e familiar 
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. 

Incentivar o desenvolvimento pessoal e profissional 
Auscultar 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 ao dispor da 
empresa. 

Implementar boas práticas de gestão 
Ser rentável para criar valor de 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. 
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AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS 

 NÃO 
IMPLEMENTADA 

PARCIALMENTE 
IMPLEMENTADA 

TOTALMENTE  
IMPLEMENTADA 

CO
N

SU
M

ÍV
EI

S 
E 

PR
O

D
U

TO
S 

 

Avaliar a composição dos consumíveis/produtos   

Incorporar materiais reciclados e/ou recicláveis   

Preferir produtos reutilizados, reutilizáveis e/ou recicláveis  

Optar por fornecedores locais  

EN
ER

G
IA

 

Privilegiar fontes de energia renovável   
Escolher equipamentos de classe A ou A+++  

Promover a utilização racional de eletricidade   
Planear detalhadamente o parque de geradores 

Regular os termóstatos para temperaturas moderadas 

ST
A

N
D

S 
E 

ES
PA

ÇO
S Integrar critérios de construção bioclimática   

Instalar sistemas de iluminação eficiente  
Optar por estruturas e elementos decorativos reutilizados e/ou reutilizáveis  

CA
TE

RI
N

G
 Optar por produtos como pratos e talheres 

sustentáveis e/ou biodegradáveis 
  

Incentivar a alimentação saudável   

A
LO

JA
M

EN
TO

 

Privilegiar unidades hoteleiras que recorram a 
fontes de energia renovável 

  

Optar por unidades hoteleiras com medidas de eficiência energética, redução do consumo de água e outros 
recursos 

Verificar se a unidade hoteleira selecionada adere a programas de reciclagem 

Verificar se as unidades hoteleiras selecionadas disponibilizam programas de reutilização de toalhas de banho e 
lençóis 

Preferir unidades hoteleiras próximas 
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 NÃO 

IMPLEMENTADA 
PARCIALMENTE 

IMPLEMENTADA 
TOTALMENTE  

IMPLEMENTADA 

RE
SÍ

D
U

O
S 

Caraterização dos resíduos  
Reduzir a quantidade de materiais descartáveis  

Formar, informar e fiscalizar 

Proibir a construção na Cidade do Rock 
Proibir a distribuição de folhetos no recinto 

No final do evento promover uma feira de doações 
Promover a separação de resíduos 

Fomentar a separação de resíduos orgânicos junto dos concessionários dos bares 
Sensibilizar os concessionários do espaço bar para a regeneração dos óleos alimentares usados 

M
O

BI
LI

D
A

D
E 

E 
A

CE
SS

IB
IL

ID
A

D
E 

Evitar transportar carga em avião  
Promover o transporte com a carga máxima 

Promover a utilização de transportes coletivos 

Preferir reuniões à distância 
Promover a criação de oferta de transportes coletivos (TC) mas ajustadas às necessidades do evento 

Informar  

Garantir acessibilidade a todos 

CO
M

U
N

IC
AÇ

ÃO
, 

M
ER

CH
AN

D
IS

IN
G

 E
 

BR
IN

D
ES

  

Conceptualizar spots publicitários de baixo 
carbono 

  

Alinhe o merchandising com as políticas 
ambientais do evento 

  

Comunicar os critérios ambientais 
contemplados na produção das campanhas 

  

Pondere a utilidade dos brindes que pensa distribuir  
Promover suportes de comunicação digitais  

G
O

VE
R

N
AN

CE
 Incentivar o desenvolvimento pessoal e profissional  

Fomentar a conciliação da vida profissional e familiar 

Implementar boas práticas de gestão 
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“Estaremos sempre longe de ser perfeitos, somos 
efémeros, somos mutáveis, mas seguramente queremos 
e podemos ser mais sustentáveis.” 
 

Roberta Medina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais informações em: www.rockinrio.com 

e-mail: projetosocial@rockinrio.com 

 

____________________________________________ 
1O texto com esta formatação identifica as alterações feitas nesta edição do documento. 
 
Este documento é válido para o dia da sua comunicação, depois desta data deve sempre consultar o suporte informátco disponível no link enviado. 

____________________________________________ 
Se precisar de imprimir este documento selecione a versão económica (draft/rascunho), imprima a preto e frente e verso. 

 


