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O mote do TEDx Aveiro carrega “A história do Amanhã”, uma viagem que só existe
quando é assumido um papel de responsabilidade ambiental pela pegada ecológica
que marcamos no nosso planeta. De ano para ano, o nosso evento visa aprimorar cada
detalhe e melhorar a sustentabilidade relativamente às edições anteriores do mesmo
é um passo importante que pretendemos tomar.
Os objetivos para o sucesso do TEDx Aveiro 2019 passam por:
•
•
•

•
•

•

•

Sensibilizar todos os parceiros envolvidos no evento para a redução de
materiais descartáveis distribuídos ao público;
Garantir uma recolha apropriada do lixo gerado, com vários pontos de
reciclagem espalhados pela venue;
Permitir que o público viaje para Aveiro no dia do evento de forma económica
e sustentável, através de descontos e incentivos ao uso de um transporte
público;
Apostar na presença de projetos e empresas nacionais e locais;
Incluir um conjunto diversificado de oradores que partilhem uma visão
tecnológica, política científica ou artística para um desenvolvimento
sustentável e/ou storytelling da evolução do nosso planeta e sensibilização do
público;
Trabalhar para a produção de um desperdício mínimo e, em simultâneo,
garantir que o evento decorra de forma prática para todas as partes
envolventes;
Coletar críticas construtivas e pontos a melhorar, de forma a poder trabalhar o
futuro do greening do TEDx Aveiro.

O TEDx Aveiro defende uma política de sustentabilidade social e ambiental que
envolve os vários interessados neste projeto:
•
•
•
•

A equipa TEDx Aveiro;
O público;
Os parceiros;
Os oradores.
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Demarcamos, assim, algumas linhas orientadoras para a organização e otimização de
vários processos do evento, assim como gestão dos recursos humanos abrangidos.

Direitos a ser proporcionados

A equipa
TEDx
Aveiro

-Integrar um ambiente saudável de
entreajuda, envolvente e provido de
respeito pela diversidade pessoal e trabalho
profissional.

O público e
oradores

-Usufruir de um evento confortável, integro
e organizado;
-Ter ao dispor opções alimentares variadas
nos momentos de coffee break, serviços
higiénicos de casa de banho e opções
sustentáveis e de reciclagem.

Os
parceiros

-Contar com as condições logísticas
acordadas e com um ambiente de trabalho
seguro;
-Participar no evento com a estima da
equipa TEDx Aveiro e respeito de todas as
partes envolventes pelo trabalho
desenvolvido.

Conteúdo exigido para a gestão
sustentável do evento
-Incentivar e colaborar na
minimização do consumo de
energia, materiais e outros
recursos;
-Garantir uma gestão inclusiva de
toda as partes envolventes.
-Contribuir para um evento
pacífico, respeitoso e ordenado;
-Respeitar as indicações do staff
TEDx Aveiro e a sinalização sobre
os pontos de recolha de lixo e
reciclagem;
-Cumprir as contrapartidas
acordadas enquanto parceiros do
TEDx Aveiro;
-Colaborar ao máximo para evitar
o uso de materiais descartáveis;
-Garantir respeito mútuo entre as
várias entidades participantes.

Todas os participantes envolvidos no TEDx Aveiro são livres de sugerir ideias e
melhoramentos sobre o evento à organização.
Todos os anos, uma equipa de voluntários trabalha de forma transparente e honesta
na promoção da criatividade e empreendedorismo nacional. Este ano almejamos
continuar a partilha de ideias e histórias, de forma a, também nós aprendermos mais
sobre o rumo que podemos delinear para o desenvolvimento sustentável do evento.
Só desta forma podemos crescer e promover uma “história do Amanhã” do TEDx
Aveiro cada vez mais ecológica- e socialmente sustentável.

