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1. Introdução

A realização do Conecta Sampa 2021 marca a chegada do maior evento da Região Escoteira de São 
Paulo à história da instituição e de seus associados. O evento contará com um programa atrativo 
para os quatro ramos do Movimento Escoteiro e concretizará o ciclo do programa Conecte-se. 
Nesse contexto, espera-se uma experiência marcante e histórica, com a participação de até 5 mil 
jovens e adultos de todo o Brasil.

O projeto educacional do Conecta Sampa 2021 contempla a realização de atividades em cinco 
vilas - Adrenovila, Ecovila, Nossa Vila, Tecnovila e Vila Sensorial - e tem consonância com o 
Projeto Educativo dos Escoteiros do Brasil. Muitos dos avanços educacionais que foram vividos 
a partir do Conecte-se serão impulsionados pelo Conecta Sampa, que atuará como força motriz 
de mudanças que alcançam o estado de São Paulo e todo o Brasil.

A organização do Conecta Sampa 2021 é liderada pela Coordenação Regional de Eventos 
Estratégicos e conta com mais de 70 pessoas, de diversas áreas do conhecimento. O evento 
demanda processos e procedimentos de grande complexidade com números proeminentes. 
Durante o período de atividades, que se desenvolverá por quatro dias, serão servidas cerca de 
40 mil refeições, e a força de trabalho mobilizada para a realização é de mais de 500 pessoas, a 
maioria voluntários.

O propósito é entregar um evento sustentável e excelente do ponto de vista educacional, com 
atividades memoráveis, e contribuir para o crescimento do Escotismo paulista e desenvolvimento 
dos jovens. Além disso, o Conecta busca a uniformização do perfil de saída deles, descrito no 
Projeto Educativo dos Escoteiros do Brasil.

Proposta pelo comitê organizador do Conecta Sampa 2021, a transformação sustentável deve 
ser alcançada por meio de compromissos que buscam integrar critérios de sustentabilidade 
em todo o ciclo de gestão do evento - desde o planejamento das atividades até as etapas de 
implementação, avaliação, revisão e pós-evento. Essa transformação é simbolizada pela pegada 
invertida do Curupira, bem como pela máxima de Baden-Powell, fundador do Movimento 
Escoteiro, de deixar o mundo melhor do que foi encontrado.

A meta não é só reduzir o impacto ambiental e, consequentemente, a “pegada” deixada pelos 
escoteiros, mas fomentar que o impacto seja positivo. É importante ser consciente de que 
nenhuma atividade humana é isenta de impacto ambiental. Por esse motivo, torna-se um desafio 
muito grande garantir que essa meta seja realidade.

O objetivo principal do evento é harmonizar nossas atividades com intuito de racionalizar o uso 
de recursos naturais e prevenir a poluição. Pretende-se assegurar que a legislação brasileira seja 
atendida, assim como as normas e convenções internacionais, quando aplicáveis.

Dessa forma, o Plano de Gestão Ambiental do Conecta Sampa 2021 será um instrumento de 
suma importância para consolidação de informações. Além disso, tem como propósito atingir 
objetivos de sustentabilidade para a organização e execução do evento, de acordo com a Agenda 
2030 da ONU e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
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2. Objetivos

Em sintonia com o Planejamento Estratégico 2019-2021 e considerando os Objetivos Específicos 
da Região Escoteira de São Paulo, o principal objetivo do Conecta Sampa 2021 é se estabelecer 
como um evento que atenda todos os ramos, desenvolvendo-se a partir da proposta de 
minimizar os impactos ambientais de tal forma que sejam praticadas ações positivas no meio 
ambiente e na sociedade. Como resultado, será produzido um legado efetivo e categórico na 
perspectiva da sustentabilidade.

Dessa forma, a organização do Conecta Sampa 2021 assume o compromisso de gerar o mínimo 
impacto ambiental possível em todos os seus processos e atividades. Visa estimular jovens e 
adultos a repensarem seus hábitos por meio do desenvolvimento de um olhar mais crítico e 
sustentável sobre os mais diversos aspectos da vida em sociedade.

Além disso, espera-se que o desenvolvimento do Conecta Sampa 2021 gere frutos positivos 
para todos os associados escoteiros do estado de São Paulo, a ponto de se fomentar a prática 
de conceitos e princípios de sustentabilidade em outros eventos realizados - sejam eles locais, 
distritais ou regionais.

Os objetivos estratégicos regionais que se pretende atingir a partir da realização do evento são:

• 1.5.2. Fomentar a participação dos jovens em todos os eventos regionais, por exemplo: propor 
temas contemporâneos, relevantes e inovadores.

• 2.5.3. Estabelecer um evento regional periódico que atenda todos os ramos.

• 2.5.6. Realizar apresentação (atividade de esclarecimento, seminário, oficina, workshop 
etc) sobre eventos regionais e distritais com voluntários e profissionais do nível regional 
envolvidos na área, com publicação de manual para organização de eventos distritais nos 
padrões regionais.



5
Conecta Sampa

52021
Plano de Gestão Ambiental - versão 1

3. Missão, Visão e Princípios

O Conecta Sampa 2021 é regido pelos princípios definidos na norma ABNT NBR ISO 20121 para 
sistemas de gestão de sustentabilidade em eventos. 

A missão e visão do evento foram baseados no Plano de Gestão da Sustentabilidade (PGS) dos 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016TM - evento referência por seu compromisso com 
a sustentabilidade em todo o Brasil - bem como todo o Plano de Gestão Ambiental do Conecta 
Sampa 2021.

Missão

Entregar um evento sustentável e excelente do ponto de vista educacional, com atividades 
memoráveis, para contribuir com o crescimento do Escotismo paulista.

Visão

Unir os quatro ramos do Movimento Escoteiro paulista em um grande evento sustentável, para 
atingir, a partir de atividades educativas, o desenvolvimento dos jovens.

Princípios

Responsabilidade, inclusão, integridade e transparência. 
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4. A organização do Conecta Sampa

Organizar o Conecta Sampa 2021 é uma tarefa multidisciplinar e complexa, que envolve os 
voluntários do nível regional e local, com ajuda dos distritos escoteiros, bem como o Serviço 
Escoteiro Profissional da Região Escoteira de São Paulo. Além disso, estão envolvidos os parceiros 
externos, fornecedores, comunidade local, jovens beneficiários e seus responsáveis.

Para o desenvolvimento do evento, foram formadas equipes especializadas em suas respectivas 
áreas. Cada uma delas é essencial para a equalização entre meio ambiente, sociedade e 
desenvolvimento econômico. São elas:

Métodos Educativos: Equipe que engloba as áreas de recursos educativos e recursos humanos.

Por compor essencialmente as atividades educativas do evento, a equipe de Métodos Educativos 
será muito importante para a aplicação da “pegada invertida”. Isso porque pode trabalhar a 
educação ambiental nos jovens e fazer com que todos os participantes tomem consciência de 
suas ações e impactos relacionados ao meio ambiente, de modo a tentar minimizá-los, tanto no 
evento quanto posteriormente.

Serviços: Equipe responsável pela segurança, logística/transporte internos e comunicação interna.

Sua participação se dá de maneira distribuída por todo o evento, o que torna de extrema relevância 
a análise dos impactos ambientais associados à sua execução em todos os aspectos ambientais 
relacionados. 

Saúde: Equipe responsável por urgências e emergências relacionadas à integridade física e 
bem-estar dos participantes.

À frente da equipe de saúde contratada estará um voluntário escoteiro com vasta experiência 
na área. Sua principal função é gerenciar os processos de enfermaria e encaminhar casos mais 
graves. A maior preocupação em relação à equipe se dá pela correta destinação de resíduos dos 
serviços de saúde gerados (Lei 12.305/10 - Política Nacional de Resíduos Sólidos). Além disso, 
para os resíduos que se assemelham aos resíduos sólidos domiciliares, deve-se atentar à correta 
separação e destinação.

Suprimentos: Equipe responsável pela compra de alguns materiais previamente ao evento e 
pelo almoxarifado durante o evento.

Por ser responsável pela escolha dos tipos de materiais que serão comprados para algumas 
áreas do evento, merece uma atenção especial. Uma das maneiras mais eficientes de se reduzir 
impactos ambientais relacionados ao uso de materiais diz respeito ao modo de produção destes. 
Esta etapa merece atenção antes mesmo da preocupação com a destinação e/ou disposição 
final deles.



7
Conecta Sampa

72021
Plano de Gestão Ambiental - versão 1

Secretaria: Equipe responsável pelas inscrições e recepção no evento.

As inscrições de qualquer evento escoteiro são realizadas online, por meio de uma plataforma 
própria. Ao início do evento, são recolhidas fichas de saúde e de autorização com informações 
básicas a respeito de cada participante, assinadas pelos responsáveis (no caso de menores de 
idade) e pela Diretoria da Unidade Escoteira Local. Dessa forma, cabe uma atenção especial à 
essa área por sua potencial capacidade de gerar resíduos de vida curta, principalmente papel.

Infraestrutura: Equipe responsável pelas estruturas básicas do evento.

Toda a parte de infraestrutura básica do evento será contratada e o serviço será realizado pela 
equipe do local onde o evento se desenvolverá (Estância Árvore da Vida, Sumaré - SP). Apesar 
disso, um coordenador escoteiro estará à frente da gestão e logística da equipe. Dessa forma, 
visa-se fazer intervenções para que essas áreas produzam impacto mínimo, tais como reduzir o 
tempo de banho, utilizar torneiras, evitar desperdício etc.

Alimentação: Equipe responsável pela alimentação de todos os participantes (organização, 
equipe de serviço e jovens).

De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), cerca de 51,4% de todo o resíduo 
coletado e disposto no Brasil é de origem orgânica. Portanto, apesar de contar com uma equipe 
contratada, este plano visa orientar a preparação das refeições ao desperdício zero, de forma a 
elaborar cardápios que gerem o mínimo possível de descarte (ex: cascas, sementes, caroços etc), 
além de incentivar que a separação seja feita de maneira correta durante a preparação.

No momento posterior à preparação, durante a alimentação dos participantes, serão estimuladas 
práticas de mínimo desperdício. Estimular essas práticas reduz drasticamente a geração de resíduos 
ao proporcionar que os jovens estabeleçam relação entre suas ações e consequentes impactos.

Comunicação, Relações Públicas e Assessoria de Imprensa: Equipes responsáveis 
pela dinâmica de comunicação antes, durante e depois do evento (jornal de campo, fotografia, 
vídeo, design, rádio de campo, redes sociais) e pelas cerimônias e relações institucionais.

Analogamente à equipe da secretaria, cabe atenção especial ao grande potencial de geração de 
resíduos sólidos, principalmente de papel e/ou outros tipos de materiais utilizados para afixar 
cartazes e avisos. Dessa forma, deve-se buscar a redução da geração ao mesmo tempo em que 
o tipo de material deve ser muito bem escolhido: se muito durável, que possa ser utilizado em 
outras ocasiões; se de uso rápido, que possua fácil descarte e rentabilidade para reutilização e/
ou reciclagem.

Centro Escoteiro: Um espaço de convivência, troca de experiências e interação, além de possíveis 
estandes de parceiros e exposições.
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As atividades desenvolvidas pelos participantes nesta área do evento não têm temática definida, e se 
baseiam em interação social e troca de experiências. Além disso, possivelmente, estandes serão dispostos 
no espaço para que os parceiros do evento possam apresentar e divulgar material de seu interesse. Para visar 
a minimização dos impactos, os responsáveis pelos estandes receberão instruções relacionadas à escolha 
dos materiais, disposição e consumo consciente de energia durante as apresentações.

Centro Comercial: Responsável pela venda de produtos variados, com estabelecimentos como 
farmácias e lanchonetes.

Por conta da distância de centros comerciais e pela impossibilidade de os jovens deixarem o campo, torna-
se necessária a presença de um centro que atenda situações que podem surgir para os participantes. Deve-
se atentar, principalmente, à correta destinação dos resíduos sólidos - sua separação, transporte e possível 
disposição final. 

Loja Escoteira: Responsável pela venda dos produtos oficiais dos Escoteiros do Brasil e dos produtos 
específicos do evento.

Presente no Centro Comercial, a Loja Escoteira é tradicional em eventos escoteiros para oferecer produtos 
oficiais dos Escoteiros do Brasil aos participantes. Assim, de maneira semelhante aos outros estabelecimentos 
do Centro Comercial, deve-se atentar para a correta separação e destinação dos resíduos gerados, priorizando 
a reutilização e a reciclagem. Além disso, deve-se estudar a possibilidade de evitar o consumo excessivo de 
embalagens (ex: saco plástico mais sacola).

Meu Kit: Plataforma online que venderá os produtos oficiais, para que sejam utilizados durante o evento 
ou não.

A elaboração do kit do participante pela equipe organizadora do evento seguirá diretrizes ambientais que 
tenham uma visão sistêmica sobre a produção dos produtos vendidos. Levará em conta os impactos 
ambientais em todo o ciclo de vida deles, com base na ISO 14001.

A organização do Conecta Sampa 2021 é dada por um ciclo de vida com três etapas principais: 

Concepção e preparação: A fase de preparação do evento tem como foco a programação das 
atividades educativas, o firmamento de contratos, o estabelecimento de objetivos educativos e de parceiros 
para atingir os objetivos, e a adequação do ponto de vista socioambiental para todas as atividades.

Operação/execução: A operação do evento se inicia dias antes da cerimônia de abertura e se estende 
até horas depois do seu encerramento. Nela estão incluídas as atividades educativas programadas, bem 
como os serviços prestados aos participantes, como alimentação, alojamento, organização e arrumação 
do local.

Legado: Todo o planejamento realizado tem por objetivo a criação de transformações positivas 
e duradouras, tanto no meio em que o evento está inserido quanto nos participantes do Conecta 
Sampa 2021, ao maximizar o benefício socioambiental, educacional e econômico do evento.
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5. Escopo do Plano de Gestão Ambiental

O Conecta Sampa 2021 foi planejado para que se estabeleça um novo patamar de excelência para 
grandes eventos na Região Escoteira de São Paulo. Além disso, essa experiência será referência 
para eventos de qualquer porte na Região. Dessa forma, esse Plano de Gestão Ambiental servirá 
como legado para o escotismo paulista. Futuramente, poderá ser utilizado para a elaboração de 
uma cartilha de boas práticas para a realização de eventos escoteiros em São Paulo e no Brasil.

Em parceria com todas as equipes do evento, a Coordenação Regional de Meio Ambiente 
estruturou um planejamento-base, no qual foram estabelecidos objetivos estratégicos baseados 
nos 5 P’s do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Essas cinco frentes foram 
desdobradas em eixos temáticos e objetivos específicos que, por sua vez, serão vinculados a 
ações desenvolvidas por cada uma das equipes de cada uma das áreas do evento. A concepção 
e desenvolvimento das ações cabem às equipes e serão tratados individualmente de acordo com 
os objetivos que são responsabilidade de cada uma.

Os objetivos estratégicos designados pela Coordenação Regional de Meio Ambiente da Região 
Escoteira de São Paulo estão listados abaixo.

Planeta: Pegada Invertida!
Redução do impacto ambiental causado pelas atividades relacionadas ao Conecta Sampa 2021, 
a fim de imprimir uma pegada ambiental invertida.

Pessoas: Escotismo para Todos!
Planejamento e execução do Conecta Sampa 2021 de forma acessível e inclusiva, entregando 
Escotismo para todos os participantes.

Prosperidade: Legado Sustentável!
Contribuição para o desenvolvimento especialmente relativo ao caráter dos participantes do 
Conecta Sampa 2021 e estabelecimento de novos parâmetros para a sustentabilidade na Região 
Escoteira de São Paulo.

Paz: Harmonia e Segurança!
Garantia de segurança aos participantes do Conecta Sampa 2021 na realização das atividades, 
bem-estar durante a utilização das estruturas do evento e suporte e acolhimento para questões 
de saúde ao longo do período de operação.

Parceria: Espírito de Solidariedade!
Estabelecimento de parcerias para o cumprimento dos objetivos elencados, ao cuidar que 
os princípios de sustentabilidade expressos neste Plano sejam seguidos em todas as relações 
firmadas ao decorrer do evento.

A tabela 1 lista os objetivos estratégicos designados e estabelece relação entre estes e seus 
respectivos eixos temáticos definidos.
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Tabela 1. Objetivos estratégicos e seus respectivos eixos temáticos

Os possíveis impactos ambientais associados às atividades desenvolvidas durante o Conecta 
Sampa 2021, sejam eles positivos ou negativos, foram incluídos no escopo do Plano de Gestão 
Ambiental do evento de acordo com sua maior ou menor relevância sob o controle ou a 
influência da organização e das partes interessadas envolvidas. Por relevância, entende-se a alta 
capacidade de provocar dano ou benefício e/ou sua escala.

Objetivo Estratégico Eixo Temático ODS’s Relacionados

Planeta: Pegada 
Invertida!

Gestão de resíduos sólidos

Consumíveis e produtos

Energia

Logística e transporte

2, 6, 7, 12, 13

Pessoas: Escotismo 
para Todos!

Mobilidade e Acessibilidade

Engajamento 5, 10

Prosperidade: 
Legado Sustentável!

Recursos Educativos (Vilas)

Recursos Humanos 
(Cidades)

Aplicativo e Game 
Curupira

4, 11

Paz: Harmonia e 
Segurança!

Segurança

Saúde e Bem-estar
3

Parceria: Espírito 
de Solidariedade!

Partes Interessadas

Centro Escoteiro

Relações Públicas

Assessoria de Imprensa

16, 17
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O Plano de Gestão Ambiental do Conecta Sampa 2021 é um documento de caráter técnico que leva 
em consideração a evolução do projeto desenhado pelas equipes especializadas e do programa 
desenvolvido para o evento, bem como os comentários e sugestões das partes interessadas.

Esta versão do documento estabelece o fluxo de ações para a integração da sustentabilidade ao 
longo das etapas de concepção, execução e legado do Conecta Sampa 2021, além de ser um elo 
entre as equipes técnicas que o planejam.

Para cada um dos eixos temáticos apresentados, os quais se relacionam com seus respectivos 
objetivos estratégicos, foram definidos objetivos específicos que foram direcionados para cada 
uma das equipes do evento, chamadas nesse contexto de matrizes. Em seguida, cada uma 
das matrizes será responsável pela elaboração de um plano de ação com projetos, programas, 
atividades e indicadores de efetividade que serão apresentados ao final do evento, seguindo 
princípios de transparência adotados pela organização do Conecta Sampa 2021. Os resultados 
obtidos serão divulgados pela Coordenação Regional de Meio Ambiente por meio de um relatório 
final de ação do evento.

De maneira geral, pode-se afirmar que a elaboração desse Plano de Gestão Ambiental levou em 
conta, simultaneamente, os compromissos ambientais firmados pela comissão organizadora do 
evento - com sua ambiciosa pegada invertida - e a perspectiva educacional e realista de um 
evento de grande porte, de modo a tornar factíveis todos os encaminhamentos e ações previstos.
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6. Planeta: A Pegada Invertida do Curupira!

Um dos objetivos estratégicos do Plano de Gestão Ambiental do Conecta Sampa 2021 - e talvez 
o mais ambicioso deles - diz respeito à redução de impactos causados pelas atividades realizadas 
durante o evento e, em consequência, a impressão da pegada ambiental invertida durante suas 
fases de concepção, execução e legado na Região Escoteira de São Paulo.

Um evento com o porte do Conecta Sampa 2021 exerce uma pressão significativa sobre o sistema 
hídrico da região, o consumo de energia, a manutenção do ambiente quanto à questão dos 
resíduos sólidos e sobre a sociedade em geral, com ênfase nos participantes escoteiros do evento.

O Conecta Sampa 2021 representa uma insigne oportunidade de acelerar a disseminação de 
perspectivas e princípios ambientais no Movimento Escoteiro paulista e brasileiro. Assim, traz à 
tona uma visão sistêmica do conceito de sustentabilidade para a Região Escoteira de São Paulo, 
feito que se concretizaria em um prazo muito maior por meio de outras ações.

Além disso, o Conecta Sampa 2021 poderá ser encarado como um preponderante exemplo de 
atividade escoteira realizada no Brasil. Como resultado, trará novos padrões de eventos escoteiros, 
repensando sua relação com impactos ambientais.

A tabela 2 lista os quatro eixos temáticos referentes ao objetivo estratégico Planeta e seus 
respectivos objetivos específicos.
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Tabela 2. Planeta: A Pegada Invertida do Curupira!

Eixo Temático Matriz Objetivos Específicos

Gestão de 
Resíduos Sólidos

Métodos Educativos

• Reduzir a quantidade de materiais 
descartáveis nas Vilas

• Incentivar a reutilização de materiais 
entre as rodadas de atividades nas 
Vilas

• Promover a separação dos resíduos 
de acordo com a Resolução CONAMA 
nº 275 de 2001

• Reutilizar os materiais em outros 
eventos e/ou doá-los para que sejam 
reutilizados

• Incentivar a preparação dos jovens 
no momento que antecede o evento 
à adequação de seu prato para evitar 
desperdícios

• Incentivar a diminuição da geração 
de lixo por meio de gamificação nas 
Cidades

Saúde

• Separar e destinar corretamente os 
resíduos de serviços de saúde, bem 
como aqueles que se assemelham 
aos resíduos sólidos urbanos, de 
acordo com o artigo 13 da PNRS

Secretaria

• Buscar aplicar iniciativas de baixo 
consumo de material durante o check 
in (online)

• Utilizar mecanismos de controle de 
participantes existentes no local do 
evento, reduzindo a necessidade de se 
adquirir material de identificação
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Eixo Temático Matriz Objetivos Específicos

Gestão de 
Resíduos Sólidos

Secretaria
• Promover a reutilização de material, 

principalmente de papel como 
rascunho, e seu descarte adequado

Alimentação

Consumíveis e 
produtos

Comunicação

• Afixar cartazes, banners e avisos de 
modo que possam ser reutilizados

• Optar por material reciclado, reciclável 
ou de baixo impacto na produção para 
sinalização do ambiente

• Promover a separação adequada dos 
resíduos

• Destinar 100% dos resíduos orgânicos 
à alimentação animal

• Destinar corretamente 100% dos 
resíduos recicláveis

• Reduzir em 100% o uso de descartáveis 
para servir as refeições (pratos, copos 
e talheres)

• Optar por um cardápio que reduza a 
geração de resíduos, tais como cascas 
e embalagens

• Evitar o uso de óleos comestíveis, 
mas, quando utilizados, destiná-los 
adequadamente

Suprimentos

• Escolher fornecedores locais a fim de 
diminuir o consumo de combustíveis 
relacionados ao transporte e contribuir 
com a economia local
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Eixo Temático Matriz Objetivos Específicos

Consumíveis e 
produtos

Meu Kit

• Avaliar a composição dos 
consumíveis, buscando por produtos 
certificados, que sejam recicláveis, 
reciclados, biodegradáveis, não 
tóxicos e evitando grande volume de 
embalagens

Suprimentos

Alimentação

• Optar por consumir produtos da 
época e de produtores locais

• Reduzir o consumo de alimentos 
com conservantes e outros químicos, 
priorizando o consumo de orgânicos

• Procurar criar produtos do evento 
em linha com as políticas de 
sustentabilidade seguidas ao longo 
do seu desenvolvimento

• Avaliar o processo produtivo dos 
produtos, optando por aqueles cuja 
análise de ciclo de vida (ACV) seja feita 
com responsabilidade, contemplem 
logística reversa e ecodesign em sua 
produção

• Evitar a utilização de embalagens 
plásticas individuais, bem como 
o excesso de embalagem, 
para distribuição dos produtos 
comercializados
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Eixo Temático Matriz Objetivos Específicos

Energia
• Regular o ar-condicionado para 

temperaturas moderadas e utilizá-lo 
somente quando indispensável

• Regular os chuveiros para a opção 
“verão” 

Infraestrutura

• Promover a utilização racional de 
eletricidade

• Privilegiar fontes de energia renovável

Serviços

Logística e transporte

• Buscar alternativas para veículos 
automotores (bicicletas, patinetes 
elétricos etc.)

• Racionalizar e otimizar operações de 
logística no transporte de materiais e 
objetos

• Optar por automóveis movidos a 
combustíveis de fontes renováveis

Serviços
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7. Pessoas: Escotismo para Todos!

Um dos objetivos estratégicos do Conecta Sampa 2021 se relaciona a questões de acessibilidade 
e universalidade das estruturas, atividades e serviços fornecidos pelo evento. Dessa forma, busca-
se assegurar mecanismos que tornem a atividade inclusiva e deixar um balanço social positivo 
no legado dos Escoteiros do Brasil - Região de São Paulo.

O Conecta Sampa 2021 é, essencialmente, uma atividade educativa que complementa o trabalho 
desenvolvido para formação do caráter dos jovens nas Unidades Escoteiras Locais ao redor do 
estado. Todavia, o contato com pessoas e perspectivas diferentes faz da atividade uma grande 
aliada do processo de socialização e integração dos jovens participantes.

O evento terá a chance de despertar a consciência de que uma atividade escoteira acessível 
é uma demanda de todos. A tabela 3 mostra os objetivos específicos para os eixos temáticos 
Mobilidade e Acessibilidade e Engajamento.
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Tabela 3. Pessoas: Escotismo para Todos!

Eixo Temático Matriz Objetivos Específicos

Mobilidade e 
Acessibilidade

• Elaborar atividades que sejam ao 
mesmo tempo atrativas e inclusivas, 
sem necessidade de adaptação 
especial

• Contar com especialistas em caso de 
deficiências (por exemplo, tradutor de 
Libras, acompanhantes)

Métodos 
Educativos

Infraestrutura

• Garantir acessibilidade universal em 
todas as instalações e atividades do 
evento

• Garantir acomodações acessíveis em 
ambientes como anfiteatro, banheiros 
e restaurante

Alimentação

• Incentivar a alimentação saudável, 
com amparo do projeto 1000 Hortas e 
da Equipe Regional Vida Saudável

• Fornecer alimentação vegana a 5% 
dos participantes

• Atender adequadamente às restrições 
alimentares indicadas previamente 
pelos participantes

• Oferecer, quando possível, informação 
quanto ao teor calórico, quantidade e 
origem dos alimentos
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Eixo Temático Matriz Objetivos Específicos

Mobilidade e 
Acessibilidade

• Manter o campo sinalizado de 
maneira clara e acessível

• Mobilizar os participantes a optar 
por transporte coletivo, organizado 
por eles ou não, a fim de reduzir 
emissões de carbono relacionadas 
a viagens

Comunicação

• Reforçar a importância da aceitação 
e implementação do Plano de 
Gestão Ambiental às equipes de 
programa

Comunicação

• Envolver os participantes e partes 
interessadas na adequação e 
implementação do PGA

• Divulgar informação sobre as 
medidas ambientais e sociais 
implementadas

• Optar por videoconferências 
sempre que possível, a fim de 
reduzir emissões de carbono

Engajamento

Métodos 
Educativos
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8. Prosperidade: Legado Sustentável!

Os reflexos sociais gerados a partir da aplicação do Programa Educativo durante o Conecta Sampa 
2021 no contexto dos Escoteiros do Brasil afetam diretamente os associados da instituição. Os 
jovens se beneficiarão de atividades educacionais com temática ambiental e social. Desse modo, 
aperfeiçoarão sua relação com o meio ambiente no dia a dia por meio de reflexões sobre seu 
consumo de recursos, geração de resíduos e efluentes, consumismo, impactos sociais, entre 
outros assuntos que serão tratados no evento e perpetuados temporal e espacialmente.

Outro aspecto importante que se deve considerar a respeito do legado deixado pelo evento 
é em relação ao momento de execução. Pretende-se deixar marcado na história o fato de ter 
sido realizado um evento organizado do ponto de vista ambiental, marcante da perspectiva 
social e factível na questão econômica. Além disso, espera-se que o evento seja lembrado pela 
maneira como foram conduzidos a gestão e o gerenciamento ambiental, para que, de fato, seja 
concretizado o compromisso firmado pela organização.

A elaboração de um aplicativo para o evento é exemplo de uma ambição da organização. A 
tecnologia possibilitará diminuir impactos ambientais para processos convencionais, tais como 
o check-in e a disponibilização das fichas de saúde dos participantes. Essa medida diminui o 
impacto causado pela geração de resíduos oriundos dessas atividades. Além do Conecta Sampa 
2021, pleiteia-se a manutenção do aplicativo para todos os outros eventos realizados pela Região 
Escoteira de São Paulo. Portanto, mais um legado relacionado à realização e execução desse 
evento se perpetuará.

A tabela 4 mostra os objetivos específicos, bem como as matrizes responsáveis por eles, 
relacionados aos eixos temáticos Recursos Educativos, Recursos Humanos e às atividades 
tecnológicas esperadas para o evento.
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Tabela 4. Prosperidade: Legado Sustentável!

Eixo Temático Matriz Objetivos Específicos

Recursos 
Educativos (Vilas)

• Desenvolver ações de educação para 
a sustentabilidade nas Vilas e em 
atividades que ocorram paralelamente 
(ex.: grande jogo de diminuição do 
consumo)

• Fomentar a diminuição do consumo, 
tanto nas atividades quanto nas 
estruturas (ex.: banhos curtos, 
desperdício zero na alimentação, uso 
racional de energia)

Métodos 
Educativos

Recursos Humanos 
(Cidades)

• Desenvolver programa de treinamento 
e capacitação em sustentabilidade 
para voluntários da equipe de serviço 
e, principalmente, para os prefeitos das 
Cidades, a fim de incentivar a redução 
do consumo de energia e geração de 
resíduos

• Formalizar uma cartilha ou 
manual de evento sustentável para 
institucionalizar práticas relacionadas 
ao meio ambiente em eventos

Métodos 
Educativos

Aplicativo e Game 
Curupira

Métodos 
Educativos

• Estimular a realização das atividades 
por meio do contato direto com o 
participante

• Promover a gamificação do programa 
educativo do evento, contando com 
atividades paralelas ao programa 
presencial, trazendo premiações e/
ou bonificações aos participantes 
integrados
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Eixo Temático Matriz Objetivos Específicos

Aplicativo e Game 
Curupira

• Incentivar o uso de plataformas digitais 
no contexto educacional

• Promover suportes de comunicação 
digital, atingindo mais lugares e 
pessoas de maneira descentralizada

Comunicação
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9. Paz: Harmonia e Segurança!

A garantia de segurança para a aplicação das atividades e para a utilização dos serviços e das 
estruturas do evento é um dos princípios pelo qual a organização do Conecta Sampa 2021 deve 
prezar. A segurança dos jovens e adultos participantes assegura o bem-estar, além de passar 
tranquilidade aos pais e responsáveis que estarão longe dos seus dependentes. 

Medidas preventivas para problemas relacionados à saúde dos participantes geralmente são 
estabelecidas em eventos escoteiros, por exemplo estimular a hidratação e cuidados com o 
sol para evitar desmaios, queda de pressão, entre outras questões de saúde relacionadas à 
desidratação dos jovens.

Alguns objetivos específicos quanto à saúde e bem-estar dos participantes, além de questões 
de segurança para desenvolvimento das atividades, estão relacionados aos eixos temáticos 
Segurança e Saúde e Bem-estar na tabela 5. 
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Tabela 5. Paz: Harmonia e Segurança!

Eixo Temático Matriz Objetivos Específicos

Segurança

• Sinalizar e criar mecanismos para 
acompanhar os trabalhos e garantir 
a implementação das medidas de 
segurança

• Encaminhar imediatamente vítimas de 
assédio e/ou discriminação ao comitê 
gestor, de acordo com as diretrizes 
dos Escoteiros do Brasil

Serviços

Infraestrutura

• Fomentar segurança, saúde e bem-
estar na contratação dos fornecedores 
e serviços no cumprimento da 
legislação em vigor e nas melhores 
práticas

Saúde e Bem-estar Saúde • Manter uma equipe treinada e apta 
ao atendimento dos participantes, 
cuidando das escalas de trabalho

• Ter em mãos as informações 
médicas dos participantes do evento, 
priorizando material digital em 
detrimento de material impresso

• Acolher vítimas de assédio com 
profissionalismo, comunicando a 
equipe organizadora e encaminhando 
para acompanhamento, se necessário, 
de acordo com as diretrizes dos 
Escoteiros do Brasil
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Eixo Temático Matriz Objetivos Específicos

Saúde e Bem-estar

Infraestrutura

• Disponibilizar equipamentos        
eletrônicos que substituam os 
impressos na enfermaria

• Manter um ambiente confortável e 
seguro na enfermaria

Comunicação

• Disparar avisos e lembretes quanto à 
hidratação dos jovens e sua exposição 
ao sol

• Sinalizar quanto à disponibilidade de 
pontos de alimentação e hidratação
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10. Parceria: Espírito de Solidariedade!

Somente por meio do contato estreito e harmônico será possível envolver todas as partes 
interessadas na elaboração, adequação e implementação do Plano de Gestão Ambiental do 
Conecta Sampa 2021. Dessa forma, será possível arcar com o compromisso de integrar princípios 
de sustentabilidade em todas as etapas do evento, mantendo um diálogo construtivo em canais 
de fácil acesso e entendimento de todos. Isso implica na construção de um evento bem adequado 
aos pontos de vista de todas as partes interessadas.

Para tanto, estão especificados na tabela 6 os objetivos específicos relacionados à visão sistêmica 
de construção do evento. Esses objetivos se relacionam aos eixos temáticos que envolvem 
agentes externos e as partes interessadas por si só.
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Tabela 6. Parceria: Espírito de Solidariedade!

Eixo Temático Matriz Objetivos Específicos

Parte Interessadas

• Promover informação aos 
fornecedores a fim de mobilizá-los 
para desenvolver o evento tal como 
deseja-se

• Incluir cláusulas de sustentabilidade 
nos contratos dos parceiros

Serviços

Infraestrutura

• Promover a troca de informação por 
meio de canais adequados

• Manter-se alinhado constantemente 
quanto a atividade com a Estância 
Árvore da Vida

• Identificar necessidades e expectativas 
das partes interessadas

Centro 
Comercial

• Garantir que os parceiros externos 
se prontifiquem e façam cumprir as 
metas de sustentabilidade

Centro Escoteiro

Centro 
Comercial

• Integrar critérios de iluminação e 
ventilação naturais, diminuindo 
consumo de energia com lâmpadas e 
dispositivos de climatização

• Reutilizar estruturas e elementos 
decorativos ou ainda utilizar 
elementos decorativos criados a partir 
de material reciclado

Loja Escoteira

• Otimizar a distribuição de embalagens

• Reduzir o consumo de embalagens de 
uso curto e dispensável
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Eixo Temático Matriz Objetivos Específicos

Relações Públicas

• Mobilizar as autoridades e 
representantes de instituições públicas 
e privadas quanto ao compromisso e 
temática do evento

Comunicação

Assessoria de Imprensa Comunicação

• Priorizar a utilização de materiais 
recicláveis, reutilizáveis ou reciclados 
nos kits de imprensa

• Buscar a inserção em veículos de 
mídia especializados em cobertura de 
temáticas sustentáveis, destacando o 
caráter sustentável do evento



29
Conecta Sampa

292021
Plano de Gestão Ambiental - versão 1

11. Considerações Finais

Leva-se em consideração que nenhuma atividade humana é isenta de impacto ambiental e que 
um dos compartimentos ambientais mais afetados por essas atividades são os recursos hídricos. 
No contexto do Conecta Sampa 2021, pode-se dizer que os objetivos específicos para ações 
voltadas a esse compartimento não cabem somente a algumas matrizes, mas sim ao evento de 
maneira geral.

Sendo assim, a tabela 7 mostra o eixo temático Recursos Hídricos e seus objetivos específicos 
relacionados. Salienta-se o fato de que todos os envolvidos no evento devem se atentar a esse 
compartimento, não apenas áreas específicas. Os objetivos foram elencados baseados nas 
estruturas existentes no local do evento e sua eficiência.

Tabela 7. Eixo temático extra: Recursos Hídricos

Em vista que os objetivos estratégicos sinalizados pela Coordenação Regional de Meio Ambiente 
aqui nesse Plano sejam atingidos, é necessário que todas as equipes envolvidas na organização 
do Conecta Sampa 2021 busquem atingir seus respectivos objetivos específicos. Para que isso 
seja feito, é necessário empenho das matrizes na elaboração de planos de ação, nos quais 
constem projetos, programas e atividades que se relacionam aos seus objetivos.

Objetivo 
Estratégico

Eixo Objetivos Específicos ODS Relacionado

Planeta: Pegada 
Invertida!

Recursos 
Hídricos

• Tratar 100% do efluente 
gerado no evento com 
tecnologia apropriada, de 
acordo com a Resolução 
Conama 357 de 2005, 
alterada e complementada 
pela Resolução CONAMA 
430 de 2011

• Abastecer o evento com água 
tratada adequadamente, 
de acordo com a Portaria 
2.914/2011 do Ministério da 
Saúde, que dispõe sobre 
qualidade da água para 
consumo humano e seus 
padrões de potabilidade

6



30
Conecta Sampa

302021
Plano de Gestão Ambiental - versão 1

Além do plano de ação, é necessário que sejam elaborados indicadores de efetividade para as 
ações com as informações registradas pelas equipes. Esses indicadores serão elaborados em uma 
parceria feita entre as equipes e a Coordenação Regional de Meio Ambiente, a fim de incluir o 
caráter técnico necessário para a boa execução do evento em todas suas etapas, especialmente 
na avaliação.

A existência de indicadores de bom funcionamento do evento, principalmente no que diz respeito 
à perspectiva ambiental, possibilitará a melhoria dos eventos realizados pela Região Escoteira de 
São Paulo em seus diferentes níveis de atuação. Além disso, mostrará assertivamente a eficiência 
alcançada pelo Conecta Sampa 2021 em relação ao que foi proposto para o evento, em um 
processo avaliativo.

A importância de assegurar crescente visibilidade às questões de sustentabilidade exigem uma 
abordagem transparente e responsável sobre o assunto. Isso inclui desde a adoção de esquemas 
de certificação até emissão de relatórios de desempenho relativos a cada um dos objetivos 
estratégicos declarados.

Espera-se que esse Plano de Gestão Ambiental possa assegurar o desenvolvimento de um evento 
saudável do ponto de vista ambiental, que deixe frutos espalhados por todo o Escotismo brasileiro 
e integre-se à sociedade por meio da instituição. Além disso, é almejada a dissolução sistêmica 
do pensamento sustentável na Região Escoteira de São Paulo e todos seus associados, tornando 
relevante o horizonte ambiental no desenvolvimento do Movimento Escoteiro no Brasil.
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