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ANDANÇAS	  2015:	  AMBIENTE	  E	  SUSTENTABILIDADE	  
Desde 1996, ano da sua primeira edição, que o Andanças se norteia por 
princípios de sustentabilidade e respeito pelo Meio Ambiente. A utilização 
da Caneca, o incentivo à Mobilidade mais sustentável ou Menú Km0, 
fazem parte de um conjunto alargado de medidas que se põem em prática 
no Andanças, que procuram disseminar bons hábitos ambientais, sociais e 
económicos, e possibilitam que o Festival toque no meio que o acolhe de 
uma forma mais suave. 

Ambiente e Sustentabilidade é um dos 4 Pilares do Andanças. Por um lado, 
reduzem-se, de forma generalizada, todos os desperdícios, seja de bens, 
comida ou água. Não se utiliza loiça descartável de plástico - sempre que 
possível, usa-se loiça normal - os pratos, copos e talheres são lavados e 
reutilizados - e cada participante tem a sua própria caneca, que traz de 
casa ou obtém, no local, por empréstimo com caução. Por outro lado, 
experimentam-se e propõem-se melhores hábitos, de mobilidade, de 
redução, reutilização, recolha selectiva para reciclagem/compostagem, 
utilização de cinzeiros, poupança de água com WC secos. Por fim, procura-
se contribuir para a valorização da cultura e o desenvolvimento da 
economia local/regional. Escolhemos que o Andanças tenha um papel 
ativo na sensibilização e influência da cultura de mercado - através de 
produtores, fornecedores e consumidores -, mostrando que há procura e 
espaço para alternativas mais sustentáveis e para escolhas mais 
conscientes que apostem na inovação para a sustentabilidade e no que nos 
diferencia na procura de um mundo melhor. Ao dar prioridade, sempre 
que possível, a produtos alimentares produzidos na região estimulam-se a 
economia e o desenvolvimento locais, ao mesmo tempo que se evita os 
impactes negativos de os alimentos serem transportados centenas ou 
milhares de quilómetros para chegar ao destino.  

Através da aplicação de melhores práticas de forma continuada criam-se e 
fixam-se mudanças para a sustentabilidade, contribui-se para o 
desenvolvimento de uma consciência e cultura mais sustentáveis e para a 
construção de um mundo melhor. Mais informações em 
http://www.andancas.net. 

O Andanças é organizado pela PédeXumbo - Associação para a Promoção 
da Música e Dança, que tem uma Carta de Compromisso que a norteia.  

 


