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Podstawowe informacje:
Herb i Flaga Regionu

Położenie Regionu

Źródła: http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/
Sao Paulo Outlook 2010. Metropole Global (pdf booklet)
Obszar:
Liczba mieszkańców:

1523 km2
11,3 mln mieszkańców (ok. 6% mieszkańców Brazylii),
19,8 mln mieszkańców w Regionie Metropolitalnym (7943 km2),

Położenie geograficzne:
Miasto Sao Paulo leży na terenie Stanu Sao Paulo. Ze względu na swoją wielkość i znaczenie
funkcjonuje ono jako odrębna jednostka administracyjna – Region Metropolitalny . Miasto Sao
Paulo położone jest 80 km od Oceanu Atlantyckiego i najważniejszego portu Ameryki
Południowej – Porto de Santos.
Podział administracyjny:
Region Metropolitalny Sao Paulo (Região Metropolitana) składa się z Miasta Sao Paulo oraz 38
sąsiednich jednostek terytorialnych (municípios). Miasto Sao Paulo jest podzielone na 31
subprefektur (subprefeituras), podzielonych dodatkowo na dystrykty.
Władza polityczna:
Władza w regionie sprawowana jest przez Prefekta wybieranego w wyborach powszechnych oraz
Izbę Miejską złożoną z 55 deputowanych. Wiodąca rola w zarządzaniu miastem należy
do Prefekta. Od 2018 r. (do końca 2020 r.) stanowisko Prefekta sprawuje Brono Covas Lopes.

Gospodarka:
Miasto Sao Paulo (SP) tworzy ok. 15% PKB Brazylii, poziom PKB per capita w SP jest 70%
wyższy niż średnia dla Brazylii (SP odpowiada za 65% handlu dobrami luksusowymi w Brazylii).
PKB Miasta Sao Paulo sięga 161 mld USD, Regionu Metropolitarnego 255 mld USD, a wraz
z terenami związanymi gospodarczo 388 mld USD (10. metropolia gospodarcza na świecie, wg
prognoz PricewaterhouseCoopers do 2025 r. awansuje na 6. miejsce) Gdyby SP było osobnym
państwem, byłoby 5. gospodarką Ameryki Południowej i wśród 50. największych gospodarek na
świecie (gospodarka porównywalna wielkością z Węgrami). Eksport wynosi ok. 6 mld USD
rocznie. Gospodarka oparta jest na usługach i handlu, przemysł wytwarza tylko 11% PKB.
Miasto Sao Paulo jest centrum gospodarki brazylijskiej i głównym centrum biznesowym Ameryki
Łacińskiej. 38% ze 100 największych brazylijskich firm ma siedziby w SP, 63% brazylijskich
siedzib koncernów międzynarodowych znajduje się w SP. Ma tam siedzibę 17 z 20 największych
brazylijskich banków, najważniejsza giełda w Ameryce Południowej (BM&FBOVESPA) oraz
główne centrum targowe Ameryki Południowej (organizuje 75% imprez targowych w Brazylii).
W SP znajduje się 60% powierzchni nieruchomości biurowych Brazylii oraz 35% brazylijskich
kancelarii adwokackich. 4 porty lotnicze na obszarze metropolitalnym (Campinas i Guarulhos
należą do najważniejszych w kraju) obsługują ok. 45 mln pasażerów rocznie. Na terenie SP
operują 2. na świecie (liczebne) flota śmigłowców i 2. flota samolotów prywatnych.
Turystyka:
Miasto Sao Paulo odwiedza ok. 10 mln turystów rocznie (16% obcokrajowcy, 74% Brazylijczycy).
50% gości przyjeżdża w celach biznesowych, 40% turystycznych, 10% w celu kupna usług
medycznych lub edukacyjnych. SP oferuje 410 hoteli (42 tys. pokoi) oraz 12,5 tys. restauracji i 15
tys. barów szybkiej obsługi (ilość na poziomie Paryża i Londynu), ponad 150 teatrów, ponad 100
muzeów, 40 centrów kulturalnych, 7 sal koncertowych oraz tor wyścigowy zawodów Formuły 1.
Na terenie regionu znajduje się 148 szkół wyższych (dostarczają one rocznie 90 tys. absolwentów,
w tym 2 tys. kursów MBA). Uniwersytet Sao Paulo to najlepsza uczelnia w Ameryce
Południowej, w pierwszej 100. uczelni światowych, w czwartej 100. znajduje się Uniwersytet
Stanowy Sao Paulo.
Turystyka w Sao Paulo:

http://cidadedesaopaulo.com/v2/

Obszary współpracy Wielkopolska – Miasto Sao Paulo:
W ostatnich latach współpraca najintensywniej rozwija się na płaszczyźnie misji gospodarczych
organizowanych przez Departament Gospodarki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw,
Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, projekt kluczowy „Kompleksowa promocja
gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”.
Oficjalna strona regionu:

http://www.capital.sp.gov.br

Kontakt do osoby z BWM, która opiekuje się współpracą z regionem:
Michał Kolasiński
tel. 61 626 66 54; e-mail: michal.kolasinski@umww.pl

