
PROMOVENDO EVENTOS MAIS SUSTENTÁVEIS 

Eventos como conferências, simpósios, palestras e outros inspiram ideias, levam a reflexão e 

discussão, mas também requerem muitos recursos e geram resíduos. Podemos tornar esses 

momentos mais educativos e sustentáveis praticando o princípio dos 3 Rs, desde a preparação 

até o final do evento. Veja abaixo algumas sugestões: 

Local e 
infraestrutura do 
evento 

 Prefira local com fácil acesso ao transporte coletivo ou crie opções 
para os participantes irem de van, ônibus, bicicleta ou carona 
solidária;  

 Priorize local que tenha uma Política Ambiental, com boa iluminação 
natural e com equipamentos eficientes de consumo de água e 
energia;  

 O local deve permitir adequada acessibilidade aos portadores de 
deficiência. 

Fornecedores e 
produtos 

 Na seleção de fornecedores considere também critérios de 
sustentabilidade, além da avaliação de preço e prazo 

Cafés e refeições  Privilegie alimentos locais, naturais, saudáveis e da época, o que 
contribui para diminuição de impactos e gastos de energéticos com 
transporte e valoriza produtores locais;  

 Avalie alternativas para reduzir o desperdício e veja opções de 
doação dos alimentos que sobrarem;  

 Opte por utensílios reutilizáveis: talheres, bandejas, copos e xícaras; 
informar os participantes para que tragam a sua própria caneca, 
incentivando a participação responsável.  

 Evitar o uso de materiais embrulhados individualmente em saches 
(de açúcar, por exemplo, que podem ser disponibilizados em 
açucareiros e potes maiores e não descartáveis). No caso de 
contratação de serviços, solicite a inclusão de materiais de uso 
durável no contrato.  

Transporte  Garanta que as opções de transporte sustentável sejam divulgadas 
nos materiais, redes sociais, website e aplicativos do evento 

Gestão de 
resíduos 

 Reduza os resíduos gerados limitando o uso de materiais impressos.  
 Opte por papéis reciclados ou de fontes renováveis.  
 Banners e displays devem ser de materiais reutilizáveis ou 

recicláveis;  
 Separe os resíduos na fonte, através da coleta seletiva e, quando 

possível, incentive a compostagem dos restos de alimentos 

Gestão de 
impacto 

 Ações para promover o desenvolvimento local, sob o aspecto social, 
econômico e ambiental devem ser consideradas;  

 Avalie a contratação de fornecedores locais, parcerias com 
cooperativas de reciclagem, apoio a projetos sociais, culturais e 
ambientais desenvolvidos onde se dará o evento. 

Fonte: Adaptado de Livro Da Pá Virada: Revirando o tema lixo (2013) e 10 passos para um evento 

sustentável.  
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