
PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE CBAt PARA O ATLETISMO. 

A CBAt apoia o Programa da IAAF – Atletismo para um Mundo Melhor, e incentiva ações 

de preservação do meio ambiente, e utilização do atletismo como ferramenta de 

inclusão social, saúde, educação e paz. 

Dentre as ações de preservação ambiental a CBAt recomenda aos promotores de 

corridas, a preocupação com o destino dos materiais consumidos, incentivando a coleta 

e envio para reciclagem dos copos descartáveis e todo material utilizado nos percursos, 

bem como distribuição de produtos ambientalmente responsáveis nos kits distribuídos 

aos participantes dos Eventos. 

Além disso a incentiva projetos que visem a inclusão social e a proteção através da 

prática do atletismo em especial em situações de vulnerabilidade das crianças e 

adolescentes. 

Os Heróis Olímpicos do Atletismo e outros Ex-atletas em parceria com a CBAt e seu 

patrocinador CAIXA, desenvolvem projetos sociais em todo o Brasil, visando a aquisição 

de hábitos de vida saudável através da prática da modalidade.  

Em alguns eventos, a CBAt contrata transporte e alimentação para alunos de escolas 

públicas interessada em ter oportunidade de conhecer o atletismo e seus atletas. 



O QUE É ATLETISMO PARA UM MUNDO MELHOR? 

http://www.iaaf.org/athletics-better-world/what-is-abw 

 

Atletismo é o esporte do mundo - nada é mais simples ou universal 

Isso significa aceitar uma responsabilidade global de usar o poder e o alcance do 

atletismo para fazer uma diferença positiva. 

Estamos muito satisfeitos por introduzir um novo programa de responsabilidade social 

chamado de Atletismo para um Mundo Melhor (AMM) que aproveita o compromisso e 

a energia da família do atletismo em todo o mundo para inspirar uma mudança 

duradoura. 

AMM irá fornecer uma marca comum e uma plataforma para promover todos os 

projetos que buscam usar o atletismo como uma ferramenta para o bem social. 

A responsabilidade social é um elemento chave do novo Plano Estratégico da IAAF e 

estamos prontos para ativar uma rede mundial de Associações de Área, membros 

Federações, voluntários, famílias, atletas, patrocinadores e outras instituições públicas 

que acreditam nos valores do nosso esporte. Responsabilidade Social também permite 

que o Atletismo seja visto como mais do que apenas "um outro esporte impulsionado 

desempenho", mas como algo com muito mais a oferecer. 

A IAAF irá liderar o processo para que as nossas partes interessadas (steakholders) 

possam agregar valor ao seu próprio trabalho, concentrando seus esforços em projetos 

nas áreas de Saúde, Meio Ambiente, Inclusão Social e Paz. 

Saúde 

Por exemplo, as atividades de participação no atletismo de massa que contribuem para 

a criação de uma sociedade mais saudável, especialmente para os jovens; 

Meio Ambiente 

Projetos verdes que sejam sustentáveis e usem o atletismo para mostrar respeito por 

preciosos recursos naturais do mundo e defender diretrizes sustentáveis; 

Inclusão social 

Podemos usar o atletismo para unir as pessoas e para ajudar a superar os desafios 

causados pela desigualdade social; 

Paz 

Ao trabalhar com parceiros externos, podemos assegurar que estamos conscientes que 

podemos usar o esporte para trazer a paz para zonas de conflito. 

CONTATOS - athleticsbetterworld@iaaf.org – cbat@cbat.org.br 


