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APRESENTAÇÃO

A 1ª Edição do Brasília Iluminada, evento que celebrará o natal 2020 na cidade de Brasília 
DF, traz uma importante inovação, evidenciando o macro tema da sustentabilidade numa 
perspectiva educativa e propositiva inspirada na certificação ISO20.121 e na Agenda 2030 
da ONU dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

O Plano elaborado à luz da Agenda 2030 garante uma visão ampla no que diz respeito à 
abrangência conceitual e prática em relação à sustentabilidade, impactando não apenas 
nos aspectos ambientais relativos à produção de um evento, mas inclui uma visão 
humanizada de inclusão e valorização das pessoas e da economia local.

Considerando a abordagem sistêmica dada ao tema da sustentabilidade no âmbito do 
Brasília iluminada, entende-se que o ambiente cultural tem um enorme potencial de se 
tornar uma plataforma propulsora de soluções criativas e geradoras de oportunidades nas 
cidades. Fato é, que o ambiente dos negócios culturais possui características inspiradoras 
capazes de provocar mudanças efetivas nas atuais formas de pensar, planejar e produzir 
eventos com impactos para além do espaço lúdico de entretenimento. 

Nesse sentido, o evento reconhece que a Secretaria de Turismo do DF é um ator de extrema 
relevância para se posicionar como indutora de uma nova cultura na produção de eventos 
na cidade. 

Entendemos que é fundamental o posicionamento do mercado 
criativo do DF diante dessa pauta global, e a necessidade de 
assumir compromissos e responsabilidades locais, que contribuam 
com a consolidação de uma cultura econômica que gere impactos 
socioambientais positivos em toda a cadeia produtiva. 

O Plano apresenta as boas práticas previstas, bem como 
sua interface com a Agenda 2030 e  ISO20121.



CONCEITO E PREMISSAS

Como entendemos a sustentabilidade?

É possível que o advento do Natal, um momento de reencontros que despertam nossas 
melhores memorias afetivas, seja capaz de inspirar atitudes de cuidado com pessoas e com 
a cidade?  
  
O Brasília Iluminada entende que sim, e faz uma entrega para a nossa cidade! Uma entrega 
com atitudes que falam de respeito, de inclusão, de reponsabilidade socioambiental, de 
solidariedade, de engajamento, qualificação da cadeia produtiva, reconhecimento e 
valorização da nossa cultura, da nossa economia e da nossa força e capacidade de 
transformação! 
Buscamos nossa inspiração na Agenda 2030 dos 17 ODS, estamos reforçando um pacto pela 
transformação de realidades por um mundo melhor! 

Afinal, esse é o desejo mais motivador capaz de unir pessoas!

O conceito de sustentabilidade em eventos está focado numa visão sistêmica e transversal 
de processo, e, portanto, deve permear o evento como um todo desde a sua concepção, o 
planejamento, e todas as suas etapas e atores envolvidos - produção, realizadores, 
apoiadores, parceiros, público alvo, prestadores de serviços, artistas e suas equipes.

A adoção da cultura da sustentabilidade na produção de eventos visa não apenas evitar, 
reduzir e controlar os impactos ambientais, mas também alcançar resultados sociais, 
culturais e econômicos que irão propiciar ao evento: 

a) contribuir ativamente com a preservação, conservação, revitalização e recuperação dos 
recursos naturais; 
b) buscar resultados econômicos com ética, contribuindo com a justiça social e a valorização 
das culturas locais; 
c) incentivar processos participativos e transparentes; 
d) qualificar a atuação da cadeia produtiva com o objetivo de consolidar uma nova cultura;
e) fortalecer a economia local e induzir negócios ligados à economia de baixo carbono;
f) promover a inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência nos processos 
produtivos assim como a garantia dos seus direitos fundamentais.

O entendimento do Brasília Iluminada sobre o conceito da sustentabilidade pautada na 
Agenda 2030 da ONU, traz uma perspectiva conceitual ampliada e pragmática sobre metas 
e necessidades relevantes em nível global e local.      



Um pouco da nossa história mundial

Em setembro de 2015, na sede da ONU em Nova York na Cúpula das Nações Unidas sobre o 
Desenvolvimento Sustentável, 193 Estados-membros da ONU, acordaram uma agenda intitulada 
“Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o desenvolvimento Sustentável” - com uma 
Declaração composta por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas.

Ou seja, a Agenda 2030 trata do alcance dessas metas até o ano de 2030, sendo os chamados 17 
ODS organizados em 5Ps: Pessoas (ODS 1 ao 6), Prosperidade (ODS 7 AO 10), Planeta (ODS 11 ao 15), 
Paz (ODS 16) e Parcerias (ODS 17), num esforço de abranger a complexidade que somos.

Quais são os 17 ODS? 

Objetivo 1: Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares.

Objetivo 2: Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a 
agricultura sustentável.

Objetivo 3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.

Objetivo 4: Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida para todos.

Objetivo 5: Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. 

Objetivo 6: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. 

Objetivo 7: Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para 
todos. 

Objetivo 8: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e 
produtivo e trabalho decente para todos. 

Objetivo 9: Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável 
e fomentar a inovação. 

Objetivo 10: Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. 

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis. 



23. Valorização e acesso ao mercado do artesanato de Brasília, com espaço de 
comercialização.

Eixo 4: Conexões solidárias e legados sociais
 
24. Engajamento dos colaboradores e público visitante para doação de resíduos 
eletroeletrônicos para destino correto.

25. As lonas serão reutilizados para a produção de mochilas que serão doadas para 
iniciativas sociais do DF. Para isso, será contratada a Associação Mãos que Criam, 
localizada na Cidade Estrutural, e que gera trabalho e renda para 200 costureiras. 

Eixo 5: Educação para a Sustentabilidade

26. Campanhas de engajamento público e fornecedores.  

27. Conteúdos educativos disponibilizados nas redes sociais do evento.

28. Elaboração e divulgação do Relatório de Sustentabilidade e Legados Sociais 

Haverá um monitoramento da implementação de todas as ações previstas no escopo deste 
Plano, com geração de evidências para a devida comprovação, sendo os resultados gerados 
divulgados no Relatório de Sustentabilidade e Legados Sociais do Brasília Iluminada. 

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Para a concepção, elaboração e implementação deste trabalho técnico especializado, foi 
contratada a consultora Patrícia Mazoni - Especialista em Educação e Gestão Ambiental pelo 
Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília – CDS/UNB e o 
consultor Vitor Yuki – Formado em Ciências Biológicas pela UNESP, com especialização em 
Avaliação de Impacto Ambiental e Degradação e Recuperação de Ecossistemas pela USP, 
Diretor Executivo e responsável técnico da Greenhub. 

Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. 

Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos. 

Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o 
desenvolvimento sustentável.

Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de 
forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e 
deter a perda de biodiversidade. 

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 
proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e 
inclusivas em todos os níveis. 

Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o 
desenvolvimento sustentável. 

Fonte: https://nacoesunidas.org/conheca-os-novos-17-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da-onu/

EIXOS DE TRABALHO E ATIVIDADES

O Plano de Sustentabilidade e Legados Sociais do Brasília Iluminada está estruturado em 5 
eixos de trabalho e 28 atividades, conforme detalhamento a seguir: 

Eixo 1: Inclusão produtiva, acessibilidade e atendimento humanizado.

1. Composição das equipes de trabalho valorizando jovens de comunidades de menor 
renda, questões raciais, pessoas com deficiência e equidade de gênero. 

2. Inclusão produtiva e qualificação profissional de alunos(as) de cursos de turismo e 
eventos da cidade para atuarem como monitores de atendimento ao público.

3. Atendimento humanizado com oferta de capacitação a todos os colaboradores de 
limpeza, atendimento, seguranças e brigadistas, que representam importantes pontos de 
contato com o público visitante. 
 
4. Atendimento aos protocolos sanitários relativos à pandemia do Covid 19, com cuidados 
voltados para as equipes de colaboradores e público em geral.

5. Acessibilidade arquitetônica.

6. Intérprete de libras para a programação cultural. 

7. Programação cultural incluindo dança street cadeirantes, formado por mulheres, a banda 
Timeout, formada por meninos autistas.

Eixo 2: Responsabilidade socioambiental e impacto na cadeia produtiva local 

8. Medidas de redução de geração de resíduos sólidos, em especial resíduo plástico.

9. Gerenciamento seletivo de resíduos sólidos, conforme Lei nº 5.610 que dispõe sobre a 
responsabilidade dos grandes geradores de resíduos sólidos.

10. Contratação de uma cooperativa de catadores materiais recicláveis para coleta e 
triagem dos resíduos recicláveis, com geração de relatório dos quantitativos de resíduos e 
receita gerada.

11. Medidas de redução das emissões CO2.

12. Medidas de redução de ruídos.

13. Medidas de saúde e segurança no trabalho.

14. Práticas de parceria e combate ao monopólio. 

15. Medidas de contenção de contaminação de solo.

16. Consumo consciente de materiais de cenografia e infraestrutura. 

17. Uso de soluções eficientes para o consumo de energia elétrica. 

18. Capacitação de toda a mão de obra sobre as boas práticas.

19. Medidas de compartilhamento de responsabilidade com fornecedores para o 
implementação das boas práticas. 

20. Realização do evento em local acessível de fácil acesso para todas as classes sociais.  

Eixo 3: Fortalecimento da economia e cultura local

21. 100% da mão-de obra contratada será local.

22. Priorização de contratação de MEI e MPE (micro e pequenas empresas).  
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