
GUIA AMBIENTAL
DO CAMPISTA
Adotar boas práticas ambientais e melhorar o desempenho ambiental do festival está nas mãos de todos.
Preservar a Praia Fluvial do Taboão também é responsabilidade tua!

1.  Não perturbes, não sujes, não deteriores a paisagem!

2.  Não ocupes o perímetro de segurança – acampa sempre em zonas seguras e que não impeçam a passagem
       de veículos de recolha de resíduos, de viaturas da organização ou até mesmo de ambulâncias e bombeiros, se necessário.

3.  Se observares algum comportamento ambientalmente incorreto, corrige-o.

4.  Todas as gotas contam – poupa água e garante que deixas sempre as torneiras bem fechadas.

5.  Poupa energia elétrica – não precisas de estar sempre ligado à corrente.

6.  És responsável por todos os resíduos que produzes: separa-os corretamente nos contentores espalhados
       pelo recinto. Estarás a contribuir para que possam ser reciclados.

7.  Não deites cinza e beatas para o chão. Para além de serem muito difíceis de recolher, podem causar incêndios.
       Faz-te acompanhar de um cinzeiro portátil e quando estiver cheio, esvazia-o num contentor de lixo indiferenciado
       e reutiliza-o.

8.  Não faças chamas que possam causar danos.

9.  Faz a tua parte e ajuda-nos a preservar a magia do festival.

10.  Se trouxeste algo contigo, leva-o quando regressares a casa. No fim do festival, não deixes vestígios da tua presença.

Se tiveres dúvidas, dirige-te ao stand “Sê-lo Verde @ VPC”, junto ao Palco Jazz.



CAMPER’S ECO
GUIDE
Adopting good environmental practice and improving the environmental performance of the festival is in all our
hands. Preserving the Taboão River Beach is also your responsibility!

1. Don’t disturb, don’t dirty, don’t deteriorate the landscape!

2. Don’t occupy the safety perimeter – always choose to camp in safe zones that don’t disturb the passage for any
       garbage collection vehicles, staff vehicles or ambulances and fire department vehicles.

3. If you notice any incorrect environmental behaviour, please correct it.

4. Every drop counts – save water and guaranty that you leave every tap well closed.

5. Save electricity – you don’t always need to be switched on

6. You are responsible for all the trash you generate: separate it correctly using the containers distributed within the
       festival and the camping area. You will be contributing to it be recycled.

7. Don’t throw ash and cigarettes to the ground, beyond the difficulty to collect it, it can cause fires. Always bring
       a portable ashtray and when full, empty it in a general waste bin and reuse it.

8. Don’t make flames that can cause damage.

9. Do your part and help us preserve the magic of the festival

10. If you brought something with you, take it back when you go home. At the end of the festival, don’t leave any
          sign of your presence.

If you have questions, please go to “VPC/Sê-lo Verde” stand, close to Jazz Stage


