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Nosso plano é ambicioso e abrangente.

Tanto quanto será nosso empenho e determinação

em realizá-lo. Não estamos apenas investindo para 

adequar nossas instalações aos padrões sustentáveis. 

Estamos realinhando nossa governança nesse sentido,

assim como criando novos processos de gestão

e influenciando colaboradores e fornecedores. 

Desta forma, estabelecemos uma nova era

para o São Paulo Futebol Clube, onde nosso legado

não se limita a honrar nossa tradição de conquistas

em campo, mas em cultivar as sementes

do que será o São Paulo do futuro.

Juvenal Juvêncio

PRESIDENTE



1
BIODIVERSIDADE

    OBJETIVO

/ dimensionar as áreas verdes que não
são usadas em  atividades sócio-esportivas
e classificar a vegetação

/ estabelecer parcerias com patrocinadores 
e fornecedores para ampliar a vegetação, 
com o plantio de espécies nativas



2
ENERGIA LIMPA

            OBJETIVO 

/ identificar os pontos de entrada
de energia elétrica e instalar medidores

para quantificar a energia consumida por setor

/ determinar onde fontes alternativas
de energia podem ser utilizadas

/ avaliar a eficiência energética dos pontos de 
consumo e propor melhorias para otimizá-los

/ realizar estudos para avaliar a possibilidade
de adoção de fontes alternativas de

energia: solar, eólica e outras



3
RESÍDUOS SÓLIDOS

    OBJETIVO

/ identificar os pontos nos quais ocorre geração 
de resíduos sólidos, quantificar por tipo
de resíduo e verificar seus destinos finais

/ desenvolver estudos para a coleta 
seletiva dos resíduos gerados

/ avaliar os sistemas de reciclagem disponíveis 
para cada tipo de resíduo gerado

/ realizar parcerias com comunidades
carentes e cooperativas vizinhas às propriedades 
do clube para implantação do sistema de
coleta seletiva com receita revertida
às próprias comunidades 

/ oferecer a integração do Plano de 
Gerenciamento de Resíduos do clube 
ao Plano Municipal das Prefeituras onde 
há instalações do São Paulo FC, de acordo com 
a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos



4
ÁGUA

             OBJETIVO 

/ identificar os pontos de captação de água 
e a existência de hidrômetros, além de

quantificar a água captada com a instalação
de medidores onde não existirem

/ identificar os pontos de devolução
de água (efluentes) e a existência

de dispositivos de medição 

/ medir o volume da água devolvida e avaliar
sua qualidade através de análises laboratoriais

/ identificar os usos da água e a existência
de redes segregadas que possam permitir

a distribuição de água de reuso

/ avaliar a possibilidade de captação
e utilização de água da chuva



QUALIDADE DO AR

    OBJETIVO

/ catalogar as emissões atmosféricas
diretas ou indiretas decorrentes 
das atividades sócio-esportivas

/ elaborar estudos para compensação
das emissões de CO2 através de plantio
de vegetação apropriada

/ colaborar com o quadro associativo
através de campanhas para adoção de árvores

/ propor substituição de equipamentos
que eventualmente possam gerar 
emissões atmosféricas por outros 
de menor impacto ambiental
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL

            OBJETIVO 

/ promover campanhas para mostrar 
procedimentos que podem ser adotados no

dia a dia, como: o consumo consciente de água
e energia, reciclagem de resíduos e limpeza

/ incentivar a preservação e ampliação
de áreas verdes do clube
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SOLIDARIEDADE

    OBJETIVO

/ unir torcedores - independente do clube 
de coração -, oferecendo a infraestrutura
do São Paulo FC para a arrecadação de donativos 
em situações críticas de desastres naturais 

/ promover instituições beneficentes com 
a visita de atletas e apoio da assessoria de 
imprensa, divulgando as ações na mídia

/ realizar visitas do Santo Paulo (mascote 
do clube) e equipe de apoio a creches e hospitais 

/ continuar a promover o projeto São Paulo 
Itinerante, no qual o clube - como visitante - 
realiza eventos com arrecadação de alimentos 
para instituições beneficentes locais
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ATITUDE

            OBJETIVO 

/ estimular a doação de sangue pelos
torcedores são-paulinos, em apoio

à Fundação Pró-Sangue

/ promover a participação de atletas,
reforçando o engajamento do clube

/ repercutir a ação por meio dos veículos 
de comunicação institucional do clube
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O Programa de Sustentabilidade do São Paulo

Futebol Clube não é voltado apenas para nossos

atletas, sócios, funcionários e as comunidades

que estamos inseridos. Ele também vai alcançar

os nossos fornecedores de bens e serviços, além

de influenciar positivamente nossos torcedores.

Investir em sustentabilidade é abrir um espaço

para a convergência dos interesses de preservação 

ambiental, do desenvolvimento e da melhoria

do ambiente de trabalho e criar oportunidades

para novas parcerias que tragam soluções criativas.





saopaulofc.net
facebook.com/saopaulofc
twitter.com/saopaulofc
youtube.com/saopaulofctv


