
PLANEAMENTO AMBIENTAL 2022



QUEREMOS MANTER A EXCELÊNCIA 
AMBIENTAL

No âmbito do Quadro de Certificação Ambiental FIA, o 
Automóvel Club de Portugal, enquanto organizador do 
WRC Vodafone Rally de Portugal, renovou em 2020 a 
acreditação FIA, “Three Star - Sustainability
Accreditation” o nível máximo de certificação ambiental 
da Federação Internacional e elemento obrigatório para 
todas as provas que pretendam fazer parte do 
Campeonato do Mundo de Ralis.

Em 2022, durante a semana do evento seremos 
auditados pela FIA para revalidarmos a acreditação!



A diminuição da produção de resíduos, a proteção ambiental e, sobretudo, da nossa 
floresta são os nossos principais objetivos, sendo necessário o aumento da quantidade 
de contentores distribuídos pelas zonas de maior ajuntamento de espetadores, em 
local acessível e bem visível, culminando com a separação e posterior eliminação para 
reciclagem.

É, assim, fundamental desenvolver e comunicar estratégias junto do público para que 
consigamos melhorar, ainda mais esta realidade: eliminar os resíduos espalhados pelo 
solo e incentivar todos os espetadores a utilizarem os sacos, recipientes e/ou os 
contentores disponibilizados.



ESTE SERÁ O 
NOSSO LEMA! 



O QUE PODEMOS FAZER PARA MELHORAR?

• Responsabilizar todos os fornecedores de 
catering e outros serviços de venda ambulante 
pelos resíduos produzidos e pela sua eliminação e 
separação! 

• Alertar para a nocividade do uso de todo e 
qualquer plástico para o meio ambiente (copos, 
palhinhas, pratos, etc.) e incentivar a preferência 
pelo uso de materiais reutilizáveis e/ou 
recicláveis.

• Aumentar o nº. de recipientes/sacos/contentores para 
resíduos (ou outros sistemas alternativos) nas zonas de 
espetadores, incluindo zonas de estacionamento, bem 
visíveis.



COMUNICAÇÃO, 
CAMPANHAS & AÇÕES



Campanha de sensibilização pré-Rally nas redes 
sociais e nos media

À semelhança de anos anteriores queremos apostar em campanhas de 
sensibilização nas redes sociais, para tal contamos com a colaboração de todos.

Todas as publicações devem conter sempre estes #:

#FiaActionforEnvironment #ForAMoreSustainableRally 
#RallydePortugal #apa #PorUmRallyMaisSustentavel #acp #fia



Podem também ser criadas campanhas e ações diversas, envolvendo colaboradores, parceiros, 
patrocinadores, voluntários, escolas, imprensa, meios de comunicação social, redes sociais ou outros, 
que poderão contribuir positivamente para este processo e ajudar a sensibilizar os milhares de pessoas 
que acorrem às ZEs do evento.

Algumas das formas de compensar a pegada ecológica do WRC Vodafone Rally de Portugal poderão ser:

❑ Promover ações de limpeza de mato/floresta, praia ou rio, envolvendo a comunidade, sobretudo 
escolas e escuteiros, bem como colaboradores e voluntários;

❑ Promover a plantação de árvores (somente entre Outubro-Março de cada ano);



Teremos mais uma vez, a par do nosso EEV
(veículo de emergência ambiental), que integra a 
caravana oficial do Rally, as Equipas Ambientais 
presentes no Service Park, Rally Pass e outras 
zonas, bem como os Eco Marshals, espalhados 
pelas zonas de espetadores. 

Todos visam sensibilizar o público no terreno e 
disponibilizam sacos para separação de resíduos, 
sempre que necessário.



Em todas as zonas da 
Exponor e Rally Pass 
colocamos esta sinalética.



Gostaríamos que esta mensagem ambiental chegasse a todos, pelo 
que toda e qualquer ação, divulgação e publicação online ou outras iniciativas 
serão muito bem-vindas e, sobretudo, desejáveis para bem da conservação da 
natureza, do nosso fantástico país e deste nosso Rally, que é, sem dúvida, o maior 
e melhor do mundo!

Partilhem connosco as vossas ideias, iniciativas e ações!
Mantenham o contacto connosco e comuniquem-nos todas as vossas ações e 
iniciativas!

Obrigada!

Environmental Coordinator WRC Vodafone Rally de Portugal
p.pt


