
EVENTOS SUSTENTÁVEIS – ISO 20121
DECLARAÇÃO PÚBLICA DE INTENÇÕES

O Imaginarius – Festival Internacional de Teatro de Rua de Santa Maria da Feira é o maior 
evento de Artes de Rua realizado em Portugal e uma referência internacional. Acontece anualmen-
te, durante três dias, no mês de maio. O Município de Santa Maria da Feira, através de uma 
equipa multidisciplinar proveniente dos seus diversos departamentos, programa, desenvolve e 
implementa o Festival Imaginarius.

Ao longo de quase duas décadas o compromisso que o Imaginarius tem com o território e seus 
públicos visa numa oferta cultural criativa e inovadora, acessível a todos. A sua proposta centra-se 
numa programação oficial, que conta com a apresentação de grandes e médias produções, quer 
de grupos internacionais, quer de grupos e artistas locais, que são desafiados a desenvolver 
criações originais, para estreia absoluta no âmbito do festival. O Imaginarius conta, ainda, com o 
Mais Imaginarius, uma competição de projetos de artistas emergentes, e com o Imaginarius 
Infantil, que desenvolve oficinas e experiências inovadoras para um público entre os 3 e os 12 
anos.

A maturidade deste evento levou o Município de Santa Maria da Feira a refletir sobre a organiza-
ção do Imaginarius – Festival Internacional de Teatro de Rua de Santa Maria da Feira, nomeada-
mente no que concerne ao seu modelo de gestão e de sustentabilidade futura, tendo sido definido 
um conjunto de valores a adotar na sua organização, com o intuito de alcançar a certificação no 
âmbito da ISO 20121 – Eventos Sustentáveis.

Considerando a relevância e o impacto cultural, social e económico do Imaginarius, constitui-se 
como objetivo e estratégia atual do Município de Santa Maria da Feira, encetar esforços para a 
certificação deste festival, enquanto evento sustentável, de acordo com os critérios de certificação 
estabelecidos na ISO 20121.

Neste sentido, relativamente ao Imaginarius – Festival Internacional de Teatro de Rua de 
Santa Maria da Feira, o Municipio de Santa Maria da Feira pretende:

· Identificar os principais impactos positivos e negativos resultantes da organização deste evento;

· Proceder ao mapeamento das principais partes interessadas, procurando compreender as suas 
expetativas e preocupações através de um processo de auscultação;

· Definir e implementar uma política de organização e gestão de eventos sustentáveis;

· Adotar metodologias e processos próprios para gerir, de forma sistemática e eficaz, os aspetos 
económicos, ambientais e sociais ao longo da cadeia de valor do evento.



Para o efeito, nos atos e trabalhos conducentes à organização e implementação do Imaginarius 
– Festival Internacional de Teatro de Rua de Santa Maria da Feira, o Município comprome-
te-se a:

1. Cumprir com a legislação vigente e qualquer outro requisito que se subscreva. Sendo o com-
promisso de liderança em sustentabilidade traduzido para a implementação de um sistema de 
gestão sustentável de acordo com as especificações da ISO 20121. 

2. Proceder a uma melhoria contínua na sustentabilidade do festival, com um reforço da sua ação 
em áreas-chave no desenvolvimento sustentável do evento, que, na 19ª edição, centrará os seus 
esforços nas seguintes atividades:

· Ações de informação, comunicação e difusão dos valores da sustentabilidade;

· Monitorização e ampliação dos sistemas de prevenção, recolha e reciclagem de resíduos sólidos 
e urbanos;

· Diminuição da pegada ambiental através da gestão de recursos a meios de divulgação/promo-
ção do evento e da seleção criteriosa de materiais e métodos de impressão gráfica.

Com o objetivo de validar e ativar esta declaração pública de intenções o Município comunicará a 
todos os agentes envolvidos nas operações, produtos, serviços e processos do ciclo de vida do 
evento, assegurando que todos os elementos da organização estarão informados da mesma a fim 
de ser observada a sua implementação.

Santa Maria da Feira, 16 de maio de 2019

Município de Santa Maria da Feira
Imaginarius – Festival Internacional de Teatro de Rua


