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ENQUADRAMENTO 
 
O guia de boas práticas de eventos sustentáveis do ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa (Iscte) tem como 

objetivo sistematizar e partilhar um conjunto de boas práticas na organização de eventos internos e externos. 

O guia está estruturado segundo os temas relevantes de sustentabilidade para o Iscte no âmbito da 

organização de eventos. O processo de identificação destes temas teve em consideração as recomendações da 

Norma Internacional ISO 20121, que é um referencial internacional para a implementação e certificação de 

sistemas de gestão para a sustentabilidade de eventos. 

O guia foi preparado por um grupo de trabalho composto por colaboradores da instituição de diversas áreas 

funcionais e surge no âmbito da implementação do Sistema de Gestão Ambiental, bem como da Política de 

Sustentabilidade do Iscte, incluído no Sistema Integrado de Garantia da Qualidade (SIGQ). É um primeiro 

esforço coletivo, em melhoria contínua, que será atualizado oportunamente e à medida que forem reunidas 

sugestões e novas exigências regulamentares. 

 

Política de Sustentabilidade 

O Iscte reconhece a sua responsabilidade institucional na promoção da Sustentabilidade nas várias dimensões, 

de forma holística e integrada, em alinhamento com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações 

Unidas. 

No âmbito da missão definida no SIGQ, no contexto das suas atividades de ensino e aprendizagem, investigação 

e interação com a sociedade e respeitando os limites e as oportunidades intrínsecas aos ecossistemas naturais 

e humanos, o Iscte assume o compromisso de: 

1. Envolver, de forma inclusiva e participativa, a comunidade Iscte e as demais partes interessadas na 

definição, implementação e avaliação das ações conducentes à melhoria do seu desempenho nas 

diferentes dimensões da Sustentabilidade; 

2. Criar, transmitir e partilhar conhecimento científico relativo à Sustentabilidade nos domínios 

científicos da Gestão, Finanças, Contabilidade, Economia, Métodos Quantitativos, Antropologia, 

Psicologia Social, Sociologia, História, Ciência Política e Políticas Públicas, Tecnologias da Informação e 

Arquitetura, formando profissionais altamente qualificados com competências para compreender as 

suas responsabilidades e criar oportunidades de melhoria, potenciando deste modo um impacte 

positivo no ambiente, na sociedade e na economia; 

3. Assumir a proteção do ambiente e respeitar os princípios de responsabilidade social para efeitos do 

planeamento estratégico e planos anuais de atividades, assumindo sempre uma conduta ética e 

transparente no cumprimento da missão institucional na perspetiva local e global; 
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4. Melhorar o seu impacte ambiental, ajustando a gestão dos processos de suporte e as operações do 

campus, para reduzir a utilização de recursos e a produção de resíduos e emissões, prevenindo a 

poluição e melhorando a qualidade de vida no campus; 

5. Gerir os aspetos da responsabilidade social e respetivos impactes, empreendendo ações de controlo 

ou influência; 

6. Cumprir e respeitar os requisitos legais aplicáveis, bem como requisitos adicionais que decida 

subscrever ou implementar, nas diferentes dimensões da Sustentabilidade; 

7. Avaliar e melhorar, de forma contínua, o desempenho do Iscte através da monitorização de 

indicadores mensuráveis e da realização de auditorias regulares; 

8. Melhorar continuamente o SIGQ (qualidade, ambiente e responsabilidade social), para potenciar o 

desempenho sustentável. 

 

Para que serve este guia? 

 
Este guia faculta informações úteis para: 

Colaboradores do Iscte com responsabilidade permanente ou pontual na organização de eventos  

O guia fornece uma lista sistemática das boas práticas que devem considerar e implementar nas diversas fases 

do ciclo de vida do evento: planeamento, montagem, evento, desmontagem e avaliação.  

 

Fornecedores de bens e serviços para os eventos do Iscte  

A leitura deste guia permite aos nossos fornecedores compreender a abordagem e os objetivos do Iscte na área 

dos eventos sustentáveis e, por outro lado, identificar as boas práticas que implementamos em áreas onde 

recorremos a produtos/serviços de fornecedores.  

 

Participantes e oradores 

Ao lerem este guia participantes e oradores deverão ficar com uma visão das boas práticas implementadas pela 

instituição na organização de eventos, bem como informados sobre os comportamentos que poderão ter antes 

e durante o evento, de forma a contribuírem para os objetivos de sustentabilidade nos eventos do Iscte. 

 

Patrocinadores, promotores e/ou co-organizadores de eventos  

O guia descreve as boas práticas da organização de eventos no Iscte, permitindo que patrocinadores e co-

organizadores possam aferir o nível de alinhamento do Iscte com os princípios e requisitos de sustentabilidade. 

 

A que tipos de eventos se aplica este guia?  

As boas práticas incluídas neste guia aplicam-se a todos os eventos que decorrem no Iscte, estando assinaladas 

aquelas que assumem um âmbito mais específico, tendo em consideração o tipo e a dimensão do evento. 
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Os nossos eventos: 

• Internos e externos; 

• Reuniões; 

• Conferências, seminários, 

• Exposições. 

 

 

TEMAS RELEVANTES  
 

Considerando as atividades levadas a cabo na organização de um evento, foram selecionados 10 temas que 

nos preocupam: 

1. Acessibilidade; 

2. Alimentação e bebidas; 

3. Comunicação com oradores e participantes; 

4. Condições de trabalho; 

5. Consumo de água; 

6. Consumo de energia; 

7. Gestão; 

8. Mobilidade; 

9. Resíduos; 

10. Higiene, saúde e segurança. 

 

 

OBJETIVOS 
 

Para cada um dos 10 temas críticos de sustentabilidade identificámos objetivos que nos propomos cumprir na 

organização dos eventos realizados no Iscte. 

 

Acessibilidade 

✓ Garantir a acessibilidade dos espaços onde decorrem os eventos, bem como o 

acompanhamento a pessoas com necessidades especiais, para todos os intervenientes e 

participantes com acesso condicionado; 

✓ Promover a participação acessível e inclusiva aos eventos que decorrem no Iscte. 
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Alimentação e bebidas 

✓ Promover critérios sustentáveis de seleção e aquisição de produtos alimentares;  

✓ Promover a diversidade de alimentação; 

✓ Reduzir o desperdício alimentar. 

 

Comunicação com oradores e participantes 

✓ Promover a comunicação via digital/eletrónica; 

✓ Disponibilizar informação de boas práticas a todos os participantes e oradores. 

 

Condições de trabalho 

✓ Implementar uma política de contratação de fornecedores que respeitam o 

cumprimento legal das condições de trabalho; 

✓ Promover boas práticas laborais junto dos fornecedores do evento. 

 

Consumo água 

✓ Reduzir o consumo e sensibilizar os participantes para o consumo adequado de água. 

 

Consumo de energia  

✓ Reduzir o consumo de energia e sensibilizar todos os envolvidos para a adoção de 

comportamentos eficientes no uso dos equipamentos. 

 

Gestão 

✓ Implementar, manter e melhorar o desempenho sustentável da gestão de eventos. 

 

Mobilidade  

✓ Incentivar a adoção de comportamentos responsáveis de mobilidade. 

 

Resíduos 

✓ Promover a redução, a separação e a reutilização dos resíduos, bem como o correto 

encaminhamento. 
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Higiene, Saúde e Segurança  

✓ Garantir a saúde e segurança dos participantes e outras partes interessadas, assegurando 

a adequabilidade das condições e serviços, de acordo com as características do evento. 

 

 

BOAS PRÁTICAS 
 

Acessibilidade 

• Utilizar preferencialmente salas/auditórios centrais e de piso térreo; 

• Disponibilizar elevadores que permitem a entrada de cadeiras de rodas; 

• Disponibilizar assistentes específicos, se existir um grande número de pessoas com 

deficiência; 

• Recorrer a membros da equipa ou voluntários para acompanhar os participantes até aos 

hotéis, ou às estações de transportes públicos; 

• Recomendar aos promotores externos de eventos um valor de participação especial para 

a comunidade académica, quando aplicável. 

Alimentação e bebidas 

• Promover o consumo de produção local e de várias modalidades de produção certificada; 

• Incluir sempre opções vegetarianas, devidamente rotuladas; 

• Incentivar a inclusão de produtos sazonais e/ou certificados no desenho e confeção das 

ementas 

• Desenhar os menus tendo em consideração aspetos culturais e religiosos relevantes para 

os participantes; 

• Optar por água da torneira; 

• Evitar garrafas de plástico água ou de outras bebidas; 

• Informar os fornecedores sobre o número exato de participantes permitindo uma 

avaliação eficiente da quantidade necessária de produtos, evitando desperdícios;  

• Encontrar alternativas para os alimentos excedentes (doações, reaproveitamento, entre 

outros); 

• Evitar, de uma forma geral, a utilização de utensílios e embalagens descartáveis. 

Comunicação com oradores e participantes 

• Oferecer um sistema de registo eletrónico que permite aos participantes registarem-se 

por email ou no website do evento;  
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• Realizar a comunicação sem recurso a papel; 

• Quando existem suportes em papel, imprimir em papel certificado FSC e/ou PEFC; 

• Recomendar práticas sustentáveis aos participantes. As recomendações devem ser 

claras, estar bem localizadas e facilmente legíveis para o público nacional e internacional; 

• Assegurar que a equipa de limpeza, local ou externa, é formada em práticas 

ambientalmente responsáveis. Esta formação deve abranger os agentes de limpeza, 

métodos e dosagem; os equipamentos e máquinas utilizadas; a gestão de resíduos; e 

deve englobar aspetos da saúde, segurança e meio ambiente. Um registo dessas 

medidas de formação deve ser mantido num cronograma regular; 

• Sensibilizar os nossos colaboradores com responsabilidade direta na gestão de eventos 

para práticas de sustentabilidade; 

• Sensibilizar os nossos prestadores de serviço com intervenção direta nos eventos para a 

adoção de boas práticas nas suas áreas de atuação. 

Condições de trabalho 

• Verificar que os fornecedores cumprem com a regulamentação existente. 

Consumo de água 

• Sensibilizar para a adoção de comportamentos eficientes, como a redução do tempo de 

abertura das torneiras. 

Consumo de energia  

• Regular a temperatura dentro do auditório/sala do evento, sempre que possível, para 

valores adequados à estação do ano e às condições climáticas exteriores (por exemplo, 

19°C no inverno e 22°C no verão);  

• Ativar as funções de poupança de energia em todos os equipamentos; 

• Optar pelo sistema de iluminação natural sempre que possível; 

• Promover a escolha de equipamentos com maior eficiência energética, quando aplicável. 

Gestão 

• Continuar o desenvolvimento da política de sustentabilidade e dos respetivos planos de 

ação para melhorar o desempenho nos temas ambientais, sociais e económicos 

relevantes;  

• Atribuir os recursos necessários para a gestão dos temas relevantes; 

• Desenvolver as competências necessárias para a gestão dos temas relevantes; 

• Acolher todas as sugestões que os organizadores e participantes possam trazer para 

diminuir os impactes ambientais dos eventos; 
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• Monitorizar o desempenho ambiental dos nossos edifícios, no âmbito do nosso sistema 

de gestão ambiental. 

Mobilidade  

• Dar preferência ao alojamento próximo do Iscte; 

• Reforçar a utilização dos bons acessos e ligações de transportes públicos informando os 

participantes e outras partes interessadas das opções disponíveis; 

• Promover a otimização de rotas de transporte para bens e pessoas; 

• Incentivar a organização de serviços de transporte conjunto/partilha de transporte, em 

eventos em que seja pertinente. 

Resíduos 

• Promover a utilização de materiais e consumíveis para o evento considerando a 

minimização de resíduos e o respetivo encaminhamento para destino ambientalmente 

correto. 

• Separar todos os resíduos produzidos no local e assegurar que os respetivos contentores 

estão devidamente assinalados; 

• Verificar que os fornecedores de serviços (ex. catering) fazem recolha separada de todos 

os resíduos produzidos (por exemplo, papel, plástico, metal, orgânico), para otimizar o 

processo de reciclagem e compostagem. 

Higiene, Saúde e Segurança 

• Garantir as condições adequadas das instalações e pessoas de acordo com as 

caraterísticas dos eventos; 

• Garantir a proteção dos alunos e funcionários e de toda a comunidade; 

• Assegurar o cumprimento do plano de emergência interno; 

• Garantir a segurança e o cumprimento legal dos eventos, como o regulamento geral do 

ruído, especialmente para eventos com música ou grande aglomerado de pessoas; 

• Disponibilizar uma área onde os participantes podem descontrair durante o dia. 
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