GUIA DE
BOAS PRÁTICAS
Sendo a Moda uma das indústrias mais poluentes, a responsabilidade
e a urgência em mudar algumas práticas não pode ser ignorada. De
forma a sensibilizar os nossos parceiros, fornecedores, equipa e todos
os inter venientes que fazem a ModaLisboa acontecer, identificámos um
conjunto de aspetos com grande impacto ambiental a alterar, sugerindo
um conjunto de boas-práticas fáceis de aplicar.
No fim do documento podem encontrar uma lista de fornecedores de
algumas das opções aqui apresentadas.
POLÍTICA DE
SUSTENTABILIDADE
MODALISBOA
PRINCÍPIOS
1. Pretendemos criar uma cultura de
trabalho que promova a sustentabilidade
e a adoção de boas práticas para que o
futuro seja verde.
2. Comprometemo -nos com uma
perspetiva de longo prazo no sentido do
desenvolvimento sustentável do nosso
evento.
3. Adotamos uma política de
envolvimento de stake -holders e de
todas as par tes interessadas na procura
de medidas de atuação e incentivo para
a adoção de um guião de boas práticas
e uma gestão sustentável.
4. Iremos instituir valores e princípios
de desenvolvimento sustentável em
todas as fases e parâmetros de
planeamento do evento.
5. Procuraremos melhorar em cada
edição, par tindo das práticas anteriores
e motivando a equipa e o projeto para
continuar a evoluir sustentavelmente.

MATERIAIS E PRODUTOS
1. Utilizar materiais e produtos
renováveis, recicláveis e biodegradáveis;
2. Ter em consideração a durabilidade e
características dos materiais;
3. Reduzir a quantidade de componentes
e investir em smar t design;
4. Quando se trabalhar com materiais
em papel, verificar que estes possuem
cer tificações ambientais e cumprem a
legislação em vigor;
5. Se for necessário utilizar plástico,
terá de se verificar se este é reciclável;
6. Ao nível de tintas e vernizes, optar
por produtos à base de água ou
minerais; evitar produtos sintéticos
e químicos, optar por produtos com
componentes naturais.
7. Reutilização e recuperação de
decorações para conseguir uma redução
de desperdício e evitar sobreprodução.
CONSUMÍVEIS E RESÍDUOS
1. Confirmar a existência do símbolo da
reciclagem nos produtos e consumíveis
que pretende adquirir;

2. Fazer reciclagem;
3. Optar por produtos de limpeza e
papéis ecológicos;
4. Reutilizar produtos de edições
anteriores;
5. Vender ou doar o que não for
possível de reutilizar em edições
futuras.
ÁGUA
1. Substituir as garrafas de plástico por
garrafas de vidro;
2. Fornecer água não engarrafada em
copos de vidro ou papel;
3. Incentivar o consumidor a trazer a
própria garrafa/cantil.
CATERING E COMIDA
1. Incentivar uma alimentação
saudável, através da disponibilização
de alternativas vegetarianas, vegans ou
macrobióticas nas zonas de restauração
e catering;
2. Privilegiar a utilização de produtos
locais, diminuindo a pegada carbónica
associada;
3. Recolher o lixo orgânico e óleos
alimentares;
4. Recorrer a pratos, copos e talheres
reutilizáveis ou em materiais recicláveis
como o papel. Dizer não às palhinhas
de plástico, optando por papel, bambu,
massa, entre outros.
5. Doar produtos alimentares a
instituições locais: ModaLisboa x
Refood.
TRANSPORTES
1. Promover a utilização de transpor tes
públicos;
2. Optar por outros meios de
carsharing, bicicletas, trotinetes, entre
outros.
MERCHANDISING
1. Optar por brindes reutilizáveis e
sustentáveis;
2. Optar por materiais de baixo carbono
e fornecedores com programas e
cer tificações ambientais;
3. Procurar reduzir a distribuição de
flyers e folhetos.

LISTA DE FORNECEDORES
1. Copos de papel
Copos de Car tão: coposcar tao.com
2. Produtos de Limpeza &
Merchandising
Medirolo: medirolo.pt
3. Produtos de Limpeza
Greendet Detergentes Ecológicos:
greendet.pt
4. Consumíveis
Soditud: soditud.pt
5. Produtos Higiene
Bazar Bazar: bazarbazar.pt
Babo: baboeco.pt
LISTA DE PARCEIROS
w w w.fashionrevolution.org
w w w.humana-por tugal.org
w w w.re -food.org
w w w.lisboa.fermob.com
w w w.pneugreen.pt
w w w.floema.com
Pedimos a todos a vossa colaboração
para que qualquer plástico, vidro e
papel sejam devidamente colocados
nos contentores para que um dia
tenham uma nova vida.
Desafiamos todos os que fazem
a ModaLisboa acontecer a adotar
algumas destas práticas para que o
futuro seja verde.
PODE SABER MAIS EM
w w w.bcsdpor tugal.org
w w w.sustainabilityguide.eu
w w w.ecodesigncircle.eu
w w w.natureza-por tugal.org

