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I. NOTA INTRODUTÓRIA
O guia “GREEN SHOOTING PORTUGAL” tem como objetivo
sensibilizar e informar o setor audiovisual para a adoção de práticas
ambientais sustentáveis, promovendo o seu papel como agente de
mudança para modelos de produção mais verdes.
As orientações vertidas no presente guia têm subjacente a
primordial regra dos seis R’s: repensar, recusar, reduzir, reparar,
reutilizar e reciclar.
Tornar o processo de filmagens em Portugal numa ação
ambientalmente consciente, eficiente no aproveitamento dos
recursos, permite promover vantagens competitivas no que toca à
otimização dos recursos naturais e tecnológicos, das economias
locais e da promoção de sinergias específicas a cada território,
veiculando, desta forma, as prioridades da Agenda 2030 no âmbito
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
A sensibilização para o papel fundamental que cada equipa, cada
indivíduo, pode ter na promoção de filmagens mais verdes, é um
primeiro passo para assumir o compromisso que, a nível Europeu,
se consubstancia na transição para uma economia sustentável e
neutra em carbono, transformando os desafios climáticos e
ambientais em oportunidades, em todos os domínios de
intervenção.
Portugal

assume-se

como

um

país

na

vanguarda

da

sustentabilidade. Foi pioneiro ao assumir o compromisso de
alcançar a neutralidade carbónica até 2050. Hoje é um dos países
europeus com maior incorporação de renováveis na produção de
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eletricidade (60%) e tem a ambição de elevar este valor para 80%
até 2030. Portugal é dos países da Europa com mais praias a
ostentar a bandeira azul, tem 22% do território protegido,
resultando numa biodiversidade e paisagem únicas.
Este documento foi elaborado para que ao longo de todo o
processo de produção possam ser

feitas,

por

todos os

intervenientes, as melhores escolhas “amigas do ambiente”.
São, assim, identificadas formas de gestão e utilização eficiente de
recursos, e práticas que permitem reduzir o impacto ambiental das
várias atividades das equipas envolvidas ao longo de todo o
processo de produção.

II. ORIENTAÇÕES GERAIS
Os princípios básicos para tornar uma produção mais verde: poupar
energia, reduzir as emissões de gases com efeito estufa, evitar
produtos tóxicos e poluição, poupar água, evitar descartáveis,
assegurar a correta separação de resíduos, garantir o seu
encaminhamento adequado e proteger e promover ecossistemas e
biodiversidade. Para tal, é importante que ao longo de todo o
processo sejam tidos em conta os princípios de eficiência de
recursos e de economia circular, conceito estratégico que assenta
na redução, reutilização, reparação, recuperação e reciclagem de
materiais e energia, nos termos do qual a conceção de fim-de-vida
da economia linear é substituído por novos fluxos circulares de
reutilização, restauração e renovação, num processo integrado.
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Para facilitar a implementação destes princípios, é crucial a
definição de prioridades e desafios antes do início da produção.
Alguns passos úteis para começar o processo GREEN SHOOTING
PORTUGAL:
1. Envolver realizadores, investidores e chefes de departamento,
desde logo, no processo, para que se comprometam a garantir uma
produção sustentável.
2. Contratar um novo elemento como Green Manager ou Green
Consultant, ou nomear um membro da equipa, responsável pela
implementação e gestão das práticas de sustentabilidade. Se
possível, recorrer igualmente a um Eco Assistant ou Green Steward.
As funções de Green Manager podem incluir:
i. Identificar os fornecedores/bens e serviços sustentáveis
ii. Divulgar informação, recursos e atualizações das presentes
orientações
iii. Reunir com os responsáveis das diversas equipas para ajudar
a alcançar os objetivos definidos
iv. Monitorizar as estratégias e resultados
v. Gerir/atualizar as checklists (Orientações específicas) nas várias
áreas de atividade
vi. Participar em reuniões semanais com as equipas
vii. Elaborar o relatório final de produção sustentável
3. Reunir com a equipa de produção para discutir o Plano de
Produção Sustentável.
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4. Identificar os principais impactos ambientais associados à
produção por área de atividade e desenvolver uma estratégia para
a sua mitigação.
5. Disponibilizar ações de formação à equipa técnica.
6. Utilizar uma calculadora da pegada de carbono para fazer uma
estimativa das emissões, podendo ser utilizada, enquanto não
existir

uma

de

cariz

nacional,

alguma

das

disponíveis

internacionalmente.
7. Ter em conta que cada cidade e local têm diferentes políticas em
matéria de reciclagem e resíduos, pelo que deverá ser verificado,
junto da entidade gestora de resíduos do local onde se vão realizar
as filmagens, quais os serviços prestados e a respetiva política de
gestão.
8. Implementar e assegurar um sistema de separação de resíduos,
incluindo equipamentos eletrónicos, lâmpadas e, caso exista essa
possibilidade no município, restos alimentares.
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III. ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS
Estas serão as orientações específicas a seguir pela produção em
qualquer local de filmagem. Comunique com toda a sua equipa,
desde muito cedo, sobre a implementação de medidas
sustentáveis, e envolva-a ao longo do processo, dando conta de
progressos:

1. Pré-Produção
•

Escolher equipamento energeticamente eficiente.

•

Optar por fornecedores locais que ofereçam alternativas
sustentáveis.

•

Alertar os colaboradores para o uso eficiente de água e
energia e utilização de sistemas que permitam a recolha
seletiva e separativa dos resíduos, recorrendo a sinalética
visível, clara e tendo em consideração os idiomas que
estão a ser utilizadas na produção.

•

Optar por softwares e apps de produção para evitar o uso
de papel. No caso de necessidade de impressão, recorrer
a papel reciclado, imprimir a p/b, frente e verso e opção
ecológica.

•

Optar por um fornecedor de energia verde.

•

Utilizar de forma eficiente os aparelhos de aquecimento e
arrefecimento do ar, designadamente regulando a
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temperatura de acordo com as condições exteriores (18°C
no inverno e 25°C no verão).
•

Recorrer

a

iluminação

energeticamente

eficiente,

preferencialmente lâmpadas LED.
•

Reunir por videoconferência, caso não se justifiquem
encontros presenciais.

•

Optar por produtos de limpeza ecológicos, de preferência
com certificação Ecolabel da EU: http://ec.europa.eu/ecat/

•

Privilegiar o aluguer de equipamentos relativamente à
compra de novos, doar aqueles que já não necessitam.
8
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2. Produção
•

Estabelecer que as filmagens são eco friendly e divulgar
amplamente as principais iniciativas pela equipa de
produção. Envolver a equipa nas iniciativas.

•

Manter afixadas recomendações sobre uso de água, de
energia e do equipamento, assim como para incentivo à
separação de resíduos.

•

Prever nos processos de compra opções sustentáveis,
recorrendo a fornecedores com certificado de origem
9

sustentável dos produtos / serviços.
•

Sempre

que

possível,

procurar

integrar

na

obra

comportamentos de respeito e zelo pelo ambiente.

3. Transporte
•

Incentivar as videoconferências para evitar deslocações.

•

Planear de forma eficiente o transporte de pessoas e bens
e optar por veículos de baixas emissões.

•

Optar pelo transporte ferroviário em detrimento do aéreo,
sempre que possível.

•

Informar a equipa sobre os transportes públicos e outros
meios ecológicos (como locais de recolha de bicicletas)
mais próximos do local de filmagem.

•

Optar por veículos de zero ou baixas emissões, como os
veículos elétricos ou híbridos plug-in.
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•

Aplicar princípios de eco condução, para otimizar a
relação km/combustível.

•

Para uma melhor relação capacidade/eficiência, optar por
veículos de transporte com maior capacidade para cargas
e pessoas.

•

Procurar que os membros da equipa não locais fiquem em
alojamentos,

preferencialmente

com

certificação

ambiental, o mais próximo possível do local de filmagem.
•

Garantir que os trajetos são reduzidos ao mínimo
indispensável,

assegurando,

para

esse

efeito,

o

estacionamento adequado das viaturas afetas à produção.
10

4. Energia/Iluminação
•

Optar o mais possível por refletores e luz natural nas
filmagens no exterior.

•

Procurar usar luzes LED e outras lâmpadas de baixo
consumo energético.

•

Evitar a utilização de lâmpadas de tungsténio e
incandescentes ao filmar.

•

Sensibilizar a equipa para a necessidade de desligar luzes
e equipamento quando não estão a ser utilizados e,
preferencialmente, escolher um membro dessa equipa
para ficar responsável por essa prática.
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5. Equipamentos
•

Recorrer a equipamentos com classificação energética
eficiente.

•

Preferir baterias recarregáveis a pilhas.

•

Privilegiar a ligação à rede de distribuição de eletricidade.

•

Limitar o uso de geradores ao mínimo possível e, sempre
que não se encontre alternativa, procurando optar pelos
que apresentem maior eficiência energética. Preferir
modelos com baixas emissões CO2 e filtros de partículas
finas.

•

Em matéria de efeitos especiais, procurar sempre utilizar
produtos com o menor impacto ambiental possível.

•

Fazer doações do equipamento que deixou de ter uso.

•

Os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos
devem ser encaminhados para destino final adequado,
bem como as respetivas pilhas e baterias.

6. Catering
•

Optar por um fornecedor com práticas direcionadas para
o desenvolvimento sustentável.

•

Não utilizar utensílios descartáveis de uso único.
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•

Se os descartáveis forem a única opção, escolher produtos
de papel com altas percentagens de conteúdo reciclado
pós-consumo.

•

Evitar o desperdício alimentar: partilhar os alimentos não
consumidos com os membros da equipa ou doar a uma
instituição local.

•

Utilizar recipientes de maiores dimensões (por exemplo,
dispensadores de água/ café automáticos) e reutilizáveis
que possam ser gravados/ personalizados (por exemplo,
garrafas de água) para limitar o uso de embalagens/
copos. Optar por sacos e embalagens reutilizáveis.

•

Optar por ingredientes locais e sazonais, produtos
certificados por práticas de pesca sustentável, produtos
biológicos e/ ou de comércio justo.

•

Optar por ementas equilibradas, estabelecer um dia da
semana sem carne.

•

Privilegiar a água da torneira, assegurando fontes de água
potável para a equipa poder abastecer os seus cantis.

•

Disponibilizar equipamentos de recolha seletiva para a
separação de resíduos.
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7. Estúdio e cenário
•

Optar por mão-de-obra e materiais o mais próximo
possível dos locais de filmagem.

•

Procurar que os cenários sejam construídos com uma
preocupação ecológica, desde a fase inicial até à
desmontagem.

•

Utilizar matrizes recicladas e/ou certificadas, evitar
produtos tóxicos e optar por materiais de base biológica.

•

Pedir ao prestador de serviços do estúdio que forneça
equipamentos para permitir a recolha seletiva de resíduos
(embalagens), recipientes para eliminação de água de
pintura, um contentor para madeira, etc.

•

Assegurar que os restos de materiais sejam recolhidos e
reciclados.

•

Informar a equipa sobre a política de triagem: afixar sinais
nos contentores de triagem.

•

Selecionar o que pode ser reutilizado para outro projeto
de produção ou vendido à equipa, associações ou
organizações locais.

•

Alugar ou reutilizar materiais quando possível em vez de
comprar e construir de raiz.

•

Utilizar madeira colhida de forma sustentável (FSC) com
baixos níveis de substâncias potencialmente perigosas,
como por exemplo o formaldeído (uma substância
carcinogénica).
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8. Guarda-Roupa / Maquilhagem
•

Evitar adquirir guarda-roupa novo, mas reutilizar, alugar,
pedir emprestado ou comprar em segunda mão.

•

Escolher preferencialmente fornecedores locais.

•

Escolher produtos sustentáveis / certificados / ecológicos.

•

Optar por tecidos - composição, origem e fornecimento –
sustentáveis.

•

Evitar

a

utilização

de

plásticos,

produtos

com

microplásticos e produtos descartáveis.
•

Reutilizar ou, caso não se mostre de todo possível, reciclar
embalagens.

•

Manter preocupações energéticas e ecológicas de limpeza
da roupa, como a utilização de máquina de lavar roupa
com eficiência hídrica e energética ou de detergente
certificado.

•

No final das filmagens, reutilizar, doar ou vender.

9. Limpeza
•

Substituir

os

produtos

de

limpeza

químicos

por

alternativas não tóxicas e biodegradáveis que não sejam
poluentes quer para o ar interior quer em termos de cursos
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de água locais, recorrendo para o efeito a produtos com
rótulo ecológico.
•

Comprar produtos em concentrados e tamanhos a granel
para reduzir os resíduos de embalagens.

•

Utilizar esponjas vegetais e panos recicláveis, em vez de
toalhas de papel ou toalhetes descartáveis.

•

Minimizar o uso de água nas limpezas optando por
equipamentos com eficiência hídrica.

10.
•

Pós-produção

Optar por equipamento energeticamente eficiente e
certificado.

•

Manter o equipamento desligado quando não está a ser
utilizado.

•

Sensibilizar o estúdio de pós-produção para a importância
de práticas ambientais e de eficiência energética.

•

Preferir estúdios alimentados a eletricidade proveniente
de fontes de energia renováveis.

•

Tornar o ciclo de arrefecimento das máquinas mais
eficiente e sustentável.

•

Apagar conteúdos de arquivos virtuais quando deixam de
ser necessários.
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11.
•

Paisagens Protegidas

Isolar quaisquer áreas com flora ou fauna particularmente
sensível,

especialmente

se

forem

protegidas

ou

classificadas.
•

Assegurar que todas as atividades relacionadas com a
produção são cuidadosamente geridas para evitar danos
na paisagem, nos ecossistemas e na biodiversidade.

•

Repor qualquer área natural, por exemplo vegetação
danificada, como resultado de atividades de produção.

•

Verificar cuidadosamente todas as áreas onde se realizam
as atividades de produção antes de sair, para assegurar
que nada é deixado para trás e que as mesmas refletem a
sua condição de pré-produção.

12.
•

Scouting

Durante a prospeção de locais de filmagem é importante
avaliar devidamente as várias opções de sustentabilidade.

•

Sempre que possível, procurar locais recorrendo a
transportes públicos, bicicleta (com capacete), a pé ou
carro partilhado.

•

Incluir informação sobre transportes públicos com mapas,
divulgando os mesmos junto do elenco e equipas.
Escolher veículos de baixas emissões ou elétricos.
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•

Procurar fazer levantamento exaustivo em foto/ vídeo dos
locais, a fim de evitar várias deslocações ao mesmo sítio.

17
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CHECKLIST GREEN SHOOTING
Esta checklist constitui uma ferramenta de auxílio a cada produção por forma
a ser possível avaliar o nível de sustentabilidade da mesma a qualquer
momento, seja antes, durante ou depois da produção se concretizar.

1. PRÉ-PRODUÇÃO
NOTA(S)
Escolher equipamentos energeticamente eficientes
Escolher fornecedores locais e que oferecem alternativas
sustentáveis
Afixação visível, clara e nos idiomas utilizados na produção
das recomendações para o uso eficiente de energia e
equipamento e incentivo à reciclagem
Utilização de softwares e apps de produção
Utilização de documentos digitais ou impressos em papel
reciclado, a P/B, 2 lados, na opção ecológica
Realização da reciclagem de equipamentos, papel,
embalagens e outros materiais

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Recurso a fornecedores de energia verde
Utilização eficiente de aparelhos de aquecimento e
arrefecimento do ar
Iluminação energeticamente eficiente
Realização de reuniões por videoconferência
Utilização de produtos de limpeza ecológicos
Utilização de equipamentos preferencialmente alugados
Doação de equipamentos já não utilizados

☐
☐
☐
☐
☐
☐
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2. PRODUÇÃO
NOTA(S)
Divulgação das iniciativas eco friendly. Envolvimento da
equipa
Afixação das recomendações no set
Estimativa das emissões de carbono
Medidas de compensação das emissões de carbono
Divulgação das opções de filmagem sustentável junto de
fornecedores
Integração na obra de comportamento de respeito e zelo
pelo ambiente

☐
☐
☐
☐
☐
☐

19

3. TRANSPORTE
NOTA(S)
Planeamento das viagens/trajetos num conceito sustentável
Planeamento de transporte de pessoas e bens e com
preferência a veículos de baixas emissões
Prestação de informação sobre transportes públicos e outras
alternativas de transporte ecológicas existentes a toda a
equipa
Promoção da otimização da relação km/combustível, através
da eco condução
Escolha de veículos com baixas emissões
Utilização de transporte ferroviário em vez de aéreo, sempre
que possível,
Utilização primordial de veículos com mais capacidade para
pessoas e cargas
Prioridade ao uso de plataformas de videoconferência,
evitando deslocações
Opção por alojamentos o mais próximo possível do local de
filmagem

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
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☐

Estacionamento assegurado

4. ENERGIA/ILUMINAÇÃO
NOTA(S)
Uso de refletores e luz natural, sempre que possível, em
filmagens exteriores
Uso LEDs e outras lâmpadas de baixo consumo
Evitar lâmpadas de tungsténio e incandescentes
Utilização de recipientes próprios para reciclar lâmpadas
usadas
Garantir que as luzes e equipamentos foram sempre
desligados quando não utilizados
Reciclagem dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos

☐
☐
☐
☐
☐
☐

20

5. EQUIPAMENTOS
NOTA(S)
Utilização de baterias recarregáveis
Redução do uso de geradores, usando os que têm maior
eficiência energética e modelos com baixas emissões CO2
e filtros de partículas finas
Utilização de produtos com o menor impacto possível em
matéria de efeitos especiais
Doação de equipamento que deixou de ter uso

☐
☐
☐
☐
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6. CATERING
NOTA(S)
Escolha dos fornecedores tendo por base alternativas e
práticas sustentáveis
Não utilização de Plásticos de Uso Único ou outros
materiais descartáveis
Escolha de produtos de papel com altas percentagens de
conteúdo reciclado pós-consumo
Utilização de recipientes reutilizáveis e de maior dimensão
Doar os alimentos excedentes aos membros da equipa
e/ou uma instituição local
Utilização de sacos e embalagens reutilizáveis
Opção por ingredientes locais e sazonais, produtos
certificados por práticas de pesca sustentável, produtos
biológicos e/ou de comércio justo
Preferir ementas equilibradas e estabelecer um dia por
semana sem carne
Fornecer água potável para reabastecimento dos cantis da
equipa
Recipientes próprios para separação de resíduos

☐
☐
☐
☐
☐
☐

21

☐
☐
☐
☐

7. ESTÚDIO E CENÁRIO
NOTA(S)
Recurso a mão-de-obra e materiais o mais próximo
possível dos locais de filmagem
Promoção de construção, montagem e desmontagem de
cenários de forma ecológica
Utilização de matrizes recicladas e/ou certificadas,
evitando produtos tóxicos, bem como dando primazia a
opção por materiais à base de plantas
Fornecimento de recipientes de separação de resíduos,
de eliminação de água de pintura, contentor para
madeira, etc.

☐
☐
☐
☐
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☐
☐

Recolha e reciclagem de restos de materiais
Afixação de sinalética adequada nos contentores de
triagem
Promoção de reutilização ou venda de
materiais/equipamentos para outros projetos ou para
elementos da equipa, associações ou organizações locais

☐
☐
☐

Aluguer ou reutilização de materiais, sempre que possível
Utilização de madeira colhida de forma sustentável (FSC),
com pouco ou nenhum formaldeído

8. GUARDA-ROUPA / MAQUILHAGEM
NOTA(S)
Promoção, em matéria de guarda-roupa, da reutilização,
aluguer, empréstimo ou compra em segunda mão

Reciclagem das embalagens

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Utilização de formas ecológicas de limpeza de roupa,
como máquina de lavar roupa com eficiência energética
e detergente certificado
Promoção da reutilização, doação ou venda dos
produtos no final das filmagens

☐
☐

Escolha de fornecedores locais
Escolha de produtos sustentáveis / certificados
Utilização de tecidos sustentáveis
Não utilização de plásticos, microplásticos e produtos
descartáveis
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9. LIMPEZA
NOTA(S)
Substituição dos produtos de limpeza químicos por não
tóxicos e biodegradáveis
Aquisição de produtos em concentrados e tamanhos a
granel, para reduzir o uso de embalagens
Utilização de esponjas vegetais e panos recicláveis

☐
☐
☐

10. PÓS-PRODUÇÃO
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NOTA(S)
Equipamento energeticamente eficiente e certificado
Garantir que o equipamento foi desligado quando não
estava a ser utilizado
Sensibilização do estúdio de pós-produção para a
importância de práticas ambientais e de eficiência
energética
Estúdio alimentado a eletricidade de fontes de energia
renováveis
Assegurar um ciclo de arrefecimento das máquinas
eficiente e sustentável
Conteúdos de arquivos virtuais desnecessários apagados

☐
☐
☐
☐
☐
☐
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11. PAISAGENS PROTEGIDAS
NOTA(S)
Isolamento das áreas com vegetação ou vida selvagem
sensível, protegida ou classificada
Gestão das atividades de produção de forma a evitar
danos na paisagem
Concretização das ações de restauração de qualquer
terra ou vegetação danificada pelas atividades de
produção
Verificação cuidadosa de toda a área antes da saída, por
forma a assegurar que nada foi deixado para trás e que o
local é mantido como estava antes da produção

☐
☐
☐
☐
24

12. SCOUTING
NOTA(S)
Avaliação das opções de sustentabilidade durante a
prospeção de locais de filmagem
Análise e aplicação das políticas existentes em cada
cidade/local, em matéria de reciclagem e resíduos
Utilização de veículos de combustível alternativo (baixas
emissões, elétricos) para longos trajetos
Utilização de transportes públicos, bicicleta (com
capacete), a pé ou carro partilhado, sempre que possível
Divulgação de informações e mapas de transportes
públicos aos profissionais envolvidos na prospeção
Realização do levantamento em fotos e vídeos dos locais

☐
☐
☐
☐
☐
☐
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FICHA TÉCNICA
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