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VOTO DE CONGRATULAÇÃO 

ECO FESTIVAL AZORES BURNING SUMMER DISTINGUIDO COMO O 

FESTIVAL MAIS SUSTENTÁVEL DE PORTUGAL 

 

No passado dia 26 de Março, o Eco Festival Azores Burning Summer 

organizado pela ARTAC - Associação Regional para a Promoção e 

Desenvolvimento do Turismo, Ambiente, Cultura e Saúde, conquistou o prémio 

“melhor contributo para a sustentabilidade”, na 6ª edição do Iberian Festival 

Awards, uma iniciativa que visa reconhecer o contributo e conquistas das 

organizações de eventos e de todas as partes envolvidas na indústria dos 

festivais em Portugal e Espanha. 

Este festival, que acontece desde 2015 na praia dos Moinhos, no Porto 

Formoso, concelho da Ribeira Grande, ilha de São Miguel, caracteriza-se por 

acontecer num local de beleza natural ímpar e distingue-se pelas iniciativas de 

cariz artístico e de sensibilização ecológica, através de boas práticas e do 

controlo de impactos ambientais.  

Embora atraia grandes figuras da cena musical internacional, não se trata 

de um festival de música para as massas. A tónica assenta no equilíbrio e na 

harmonia entre a música, a terra a arte e a consciencialização ambiental.  

O Eco Festival Azores Burning Summer tem contribuído para a afirmação 

do arquipélago dos Açores como região promotora de eventos de qualidade e 

ambientalmente sustentáveis, marcando positivamente todos aqueles que nele 

participam, contribuindo para uma sociedade mais justa, mais equilibrada e mais 

sustentável.  

Através de uma intensa programação, este festival tem proporcionado 

atuações musicais de grande gabarito, indo mais além. Na sua programação 

multidisciplinar, incluem-se os já célebres debates “Eco Talks”, em parceria com 

a Antena1/Açores, a Feira de Ecodesign e produtos naturais “Eco Market", a 

exposição das mais recentes ofertas de veículos elétricos no mercado, sessões 
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de cinema ao ar livre, instalações de Land Art e um Programa Comunitário de 

Saúde no Porto Formoso, com acesso gratuito. 

Mais concretamente, o Eco Festival Azores Burning Summer implementa 

diversas medidas e práticas com o objetivo de promover mudanças de hábitos 

de consumo e redução do desperdício.  

A organização implementou, desde logo, uma gestão ambiental baseada 

no conceito de Economia Circular, tendo alcançado as metas “Zero Desperdício” 

e “Zero Ruído Visual” em 2017, tendo como objetivo traçado para 2022 alcançar 

a meta “Zero Beatas”. 

Como medidas ambientais destacam-se a implantação de ecopontos, a 

distribuição de cinzeiros individuais, a redução e a separação, a reciclagem de 

resíduos orgânicos, o uso de utensílios biodegradáveis e compostáveis, a 

utilização de copos reutilizáveis com sistemas de “refill”, o recurso a energia de 

fontes renováveis, a iluminação através de tecnologia LED e a inibição da 

circulação automóvel, disponibilizando estacionamento gratuito a 1km do recinto 

e serviço de shuttle gratuito. 

Do ponto de vista social, o festival promove, desde sempre, a igualdade 

de género e a inclusividade e, este ano, a organização pretende contribuir mais 

ativamente para a comunidade do Porto Formoso, com o programa “VIVE”, que 

irá propor um novo conceito comunitário de saúde ativa e participada, que aposta 

na consciencialização do indivíduo a assumir-se como agente ativo e 

responsável pela sua saúde. 

Do ponto de vista económico, este festival tem contribuído para a 

dinamização da economia local, estabelecendo parcerias com empresas de 

transporte, unidades de alojamento e restauração locais e integrando jovens da 

comunidade do Porto Formoso na equipa de produção do evento, com cerca de 

80% do investimento realizado no evento a ser empregue nas empresas e 

profissionais da Região Autónoma dos Açores. 

 

Impõe-se o reconhecimento pelo meritório trabalho desenvolvido pela 

ARTAC, que, para além deste festival, já organizou muitos outros eventos e já 
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realizou contributos de grande relevância para a sociedade micaelense e 

Açoriana.  

Assim, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do Partido Socialista dos Açores propõe o seguinte voto de 

congratulação: 

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, reunida na 

sua sessão plenária do mês de abril, aprova o presente voto de congratulação 

pela conquista do prémio de “best contribution to sustainability” na 6ª edição do 

Iberian Festival Awards, ao Eco Festival Azores Burning Summer, organizado 

pela ARTAC - Associação Regional para a Promoção e Desenvolvimento do 

Turismo, Ambiente, Cultura e Saúde. 

 

Do presente voto deverá ser dado conhecimento à Associação Regional 

para a Promoção e Desenvolvimento do Turismo, Ambiente, Cultura e Saúde 

(ARTAC), à Assembleia Municipal e Câmara Municipal da Ribeira Grande e à 

Junta de Freguesia do Porto Formoso. 

 

Horta, Sala das Sessões, 20 de abril de 2022. 

 

Os Deputados 

 

Vilson Ponte Gomes 

 

Carlos Silva 

 

Valdemira Gouveia 


