GREEN SAMPA
O Programa Green Sampa, idealizado pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Trabalho e executado pela Agência São Paulo
de Desenvolvimento – ADE SAMPA, é a primeira iniciativa pública que busca
reunir os principais atores e grupos estratégicos interessados, nacionais e
internacionais do setor de tecnologias verdes e sustentáveis para a
implementação de uma plataforma que buscará soluções inovadoras para
apoiar o desenvolvimento do setor com trocas de boas práticas de Empresas,
Instituições, Centros de Pesquisas, Aceleradoras e Organizações que atuam
com Tecnologias Limpas.

As ditas “Tecnologias Verdes” ou “Tecnologias Limpas” pertencem ao ramo de
atividades econômicas que se ligam às estratégias de desenvolvimento
sustentável, englobando novos produtos, serviços, tecnologias e processos que
são ao mesmo tempo: a.) ecologicamente eficazes, já que reduzem o impacto
da atividade humana sobre o meio ambiente; b.) economicamente vantajosos
já que oferecem aos usuários desempenhos superiores a um menor custo, em
médio e longo prazos; e c.) socialmente responsáveis pois contribuem a uma
melhor qualidade de vida e à uma utilização mais responsável dos recursos
naturais.

O grande desafio do setor é impulsionar o desenvolvimento da expertise local
sobre

o

tema

e

acelerar

a

implementação

de

tecnologias

limpas,

proporcionando às empresas locais que se beneficiem de soluções ambientais
eficientes e economicamente viáveis dentro dos eixos (i) Indústria Limpa; (ii)
Resíduos Sólidos; (iii) Agricultura, Segurança Alimentar e Redução do
Desperdício; (iv) Qualidade do Ar e Meio Ambiente; (v) Qualidade da Água
e Saneamento; (vi) Mobilidade Urbana e Transporte; (vii) Eficiência

Energética: Energia Limpa e Armazenamento Energético; (viii) Eficiência e
CleanWeb.

Dentro do contexto apresentado, o objetivo do Programa Green Sampa
consiste em desenvolver a competitividade e produtividade do setor de
tecnologias limpas por meio da criação de uma plataforma dinâmica que
integre utilizadores, investidores, desenvolvedores e pesquisadores de
tecnologias limpas, gerando novas oportunidades de negócios através de um
networking ativo e constante desses atores, bem como acelerar cada vez mais
o desenvolvimento e a utilização de tecnologias verdes inovadoras.

As principais pautas de agenda do Projeto Green Sampa, a ocorrer sobre o
Desenvolvimento Sustentável em parceria com os principais stakeholders
locais, nacionais e internacionais do ecossistema, serão compostas por temas
que contribuirão para a expansão das tecnologias verdes na Cidade de São
Paulo e para o fomento das oportunidades de negócio.

A atuação proposta seguirá em 04 eixos específicos de atuação, sendo eles:
(1) Mapeamento de Empresas e Startups Verdes: Serão pesquisadas e
feitas curadoria com categorização de Startups e Empresas Verdes. Além
disso, serão mapeados Pesquisadores, Financiadores e Consultores que
atuam com a implementação de tecnologias limpas e fomento a negócios
sustentáveis, em nível local e internacional, segundo áreas de atuação e nível
de maturidade da solução proposta. Nessa fase serão gerados os Filtros
Temáticos de Sinergias de Mercado através da Vitrine Green Sampa.
(2) Acompanhamento e Desenvolvimento de Startups Verdes e Ideias
Inovadoras: Serão 02 (duas) iniciativas nesse eixo, quais sejam a) do
“Programa de Acompanhamento de Negócio”; e b) do “Programa de Desafios
de Soluções Inovadoras”. Dentro do “Programa de Acompanhamento de
Negócio”, por meio de mentorias e de assessorias especializadas, iremos

potencializar o desenvolvimento, o acesso a mercado e a investimentos de
Startups Verdes, fomentando o desenvolvimento, a implementação e a
comercialização de tecnologias limpas com foco no desenvolvimento da cultura
empreendedora.

Já o “Programa de Desafios de Soluções Inovadoras” será composto por
premiações no formato de investimento semente a partir do lançamento de
desafios com problemáticas reais da Cidade de São Paulo e de empresas
parceiras com foco em centros acadêmicos de pesquisa em soluções para o
desenvolvimento sustentável na cidade.

(3) Meet Ups de Mercados e Pauta de Agenda: Será uma ação composta por
eventos e feiras periódicas para promover a integração dos stakeholders do
setor com trocas de inovação e geração de oportunidades de atuação em rede.
Os encontros de conexão, discussão e exposição serão realizados entre
startups, possíveis empresas investidoras, poder público e demais interessados
no universo Clean Tech com a tratativa de conteúdos especializados,
exposição de casos e troca de boas práticas, acarretando o desenvolvimento
da Agenda Verde.

(4) Grupo de Trabalho em Assuntos Regulatórios: Será uma ação
complementar, envolvendo a criação de um Grupo Temático de Discussão
sobre Assuntos Regulatórios do setor em âmbito municipal, estadual e federal
que favoreça o desenvolvimento de negócios sustentáveis e favorecendo o
crescimento do setor de tecnologias verdes.

