EVENTO

20 e 21 /10/2018
RELATÓRIO DE COMPORTAMENTO SUSTENTÁVEL
Entendendo o programa e seus requisitos
Programa criado pelo Esporte Clube
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REQUISITOS DO PROGRAMA

COMUNICAÇÃO

ACESSIBILIDADE

Priorização de fornecedores locais em
no mínimo 70% das contratações,
afim de garantir riqueza e incentivo
local, diminuição de custos com
combustíveis e minimizar a emissão
de gases poluentes.

Priorização do uso de meios
eletrônicos ao invés de materiais
impressos para a comunicação
geral do evento.

Garantir acessibilidade para as
pessoas com mobilidade reduzida.

RESÍDUOS

ALIMENTAÇÃO

BRINDES

FORNECEDORES

Todos os resíduos gerados
durante a montagem, execução
e desmontagem do evento
devem ser destinados de forma
ambientalmente adequada.

INTEGRAÇÃO

Fornecer integração direcionada
sobre as condutas ambientais
adotadas pelo Clube, exigências
de segurança do trabalho e
informações para situações
emergenciais.

Possibilitar ao participante a
opção de escolha. Considerar a
maneira como o mesmo foi
cultivado e produzido, priorizando
sempre alimentos cultivados em
nossa região e a safra.

ATENDIMENTO
LEGAL

Todos os contratos de prestação de
serviços estabelecidos, devem
apresentar cláusula que especifique
as obrigações ambientais cabíveis
ao cenário atual do clube.

Apresentar utilidade e características
duráveis. Evitar brindes que sejam
facilmente descartados.

MATERIAIS

Optar pelo reaproveitamento interno
de materiais e/ou priorizar a
utilização de produtos que viabilizem
o processo de reciclagem ou que
sejam de origem reciclada.
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VISÃO GERAL DO EVENTO:

38º CADÍADA 2018

No mês de outubro aconteceu mais uma edição da Cadíada, evento
realizado pelo CAD – Centro de Aprendizagem Desportivo, com o intuito
de despertar e estimular nas crianças o gosto pela prática esportiva
através da competição sadia e com fins educacionais, além de
incentivar o respeito as regras, árbitros e adversários e promover um
intercâmbio desportivo entre as entidades.
Neste ano o tema escolhido para as atividades, jogos e brincadeiras foi
“histórias em quadrinhos”. O evento aconteceu dentro das
dependências do ECP e, de forma inovadora, adotou iniciativas
sustentáveis do planejamento ao encerramento das atividades.
As iniciativas foram voluntárias e apoiadas pelos parceiros do evento,
considerando os pilares Ambiental, Econômico e Social.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO EVENTO:

461
20/10

CRIANÇAS DO
CAD INSCRITAS

21/10

155

CRIANÇAS DE
OUTRAS ENTIDADES
02 DIAS DE EVENTO

09 ENTIDADES
CONVIDADAS

PÚBLICO ESTIMADO DE
1.000 PESSOAS

LOCAL: GINÁSIO
POLIESPORTIVO
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RESULTADOS DO COMPORTAMENTO
SUSTENTÁVEL

100%

CAMPANHA DE DOAÇÃO DE
ALIMENTOS

+ 200kg

DIVULGAÇÃO DIGITAL

de alimentos não perecíveis foram doados pelas
crianças participantes e convidados.
O volume arrecadado foi encaminhado para o
Departamento de Assistencia Social do ECP para
distribuição entre os funcionários de baixa renda.
O site do ECP foi o principal
canal de divulgação utilizado.
Para convidar às entidades
optou-se pela utilização do
correio eletrônico.

100%

+620

Dos prestadores de serviço
receberam orientações de
meio ambiente, segurança
do trabalho e emergência.

BRINDES EDUCATIVOS!
Foram
distribuídas
histórias em quadrinhos
para
as
crianças
participantes
para
despertar o interesse
pela leitura.

REAPROVEITAMENTO
DE MATERIAIS
Todas
as atividades
foram
conduzidas utilizando materiais
esportivos do dia a dia do Clube
e
reaproveitando
materiais
confeccionados em eventos
anteriores.
Para dividir as quadras optou-se
pela
utilização
de
rede
específica
que
pode
ser
reutilizada sempre que houver a
necessidade por ser de material
durável.

ACESSIBILIDADE
O Ginásio Poliesportivo ofereceu aos
convidados
e
crianças
com
mobilidade reduzida total inclusão ao
evento por apresentar as estruturas
necessárias de acessibilidade.

5

FORNECEDORES LOCAIS

Contribuíram para a realização do
evento priorizando a mão de obra
especializada dentro do estado de SP.

100%

dos resíduos gerados foram
descartados conforme coleta
seletiva para recicláveis e não
recicláveis e destinados de
forma ambientalmente correta
conforme tipologia.
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RESULTADOS DO COMPORTAMENTO
SUSTENTÁVEL
CONSUMO INTELIGENTE

MENOS DESCARTE
Distribuição de Eco Copos
confeccionados em material
resistente e REAPROVEITÁVEL
como alternativa ao uso de
copos plásticos.

Produtos decorativos e fantasias foram locadas
ao invés de comprados evitando o acúmulo e
a geração de resíduos pós evento.

PARCEIROS COM RESPONSABILIDADES AMBIENTAIS E DE
SEGURANÇA E SAÚDE
A alimentação oferecida às
crianças foi produzida com
matéria
prima
orgânica
certificada pelo IBD (Instituto
Biodinâmico).
Além disso as embalagens
dos
alimentos
foram
confeccionadas em plástico
sem Bisfenol (BPA) evitando a
contaminação
por
essa
substância no alimento.
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