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PROGRAMA: 2035 - Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Indicador Unid. Medida

Data Índice

Referência Acompanhamento

ÍndiceData

Indicadores

Proporção de Municípios com ações,

projetos e/ou programas executados

pela Prefeitura isoladamente ou em

convênio e/ou parceria com outras

entidades na área de esporte

% 89,4531/12/2009  -  -

Proporção de Municipios com

calendário de eventos esportivos

% 65,9131/12/2009  -  -

Proporção de Municípios com

Conselho Municipal de Esporte

% 11,231/12/2009  -  -

Proporção de Municípíos com Política

de Esporte contemplada na Lei

Orgânica ou outro instrumento legal

% 83,2231/12/2009  -  -

Taxa de acesso ao esporte nas escolas

públicas da Educação Básica que

participam do Mais Educação/MEC

% 11,4931/12/2010 54,0831/12/2013

Volume de Recursos captados pela

Lei de Incentivo ao Esporte - LIE

R$ milhão 185,131/12/2010 213,831/12/2013

Observações:

Proporção de Municípios com ações, projetos e/ou programas executados pela Prefeitura isoladamente ou em

convênio e/ou parceria com outras entidades na área de esporte - A pergunta relativa à relação entre o número de

municípios com ações, projetos e/ou programas executados pela Prefeitura isoladamente ou em convênio e/ou

parceria com outras entidades na área do de esporte e o total de municípios pesquisados foi retirada da Munic/2012.

Portanto, não há como atualizar o indicador.

Proporção de Municipios com calendário de eventos esportivos - A pergunta relativa à Relação entre o número de

municípios com calendário de eventos esportivos e o total de municípios pesquisados foi retirada da Munic/2012.

Portanto, não há como atualizar o indicador.

Proporção de Municípios com Conselho Municipal de Esporte - A pergunta relativa à relação entre o número de

municípios com Conselho Municipal de Esporte e o total de municípios pesquisados foi retirada da Munic/2012.

Portanto, não há como atualizar o indicador.

Proporção de Municípíos com Política de Esporte contemplada na Lei Orgânica ou outro instrumento legal - A

pergunta relativa à relação entre o número de municípios que possuem política de esporte contemplada na Lei

Orgânica ou outro instrumento legal e o total de municípios pesquisados foi retirada na Munic/2012. Portanto, não

há como atualizar o indicador.

0669 - Ampliar e qualificar o acesso da população ao esporte e ao lazer, por meio de articulações

intersetoriais, promovendo a cidadania, a inclusão social e a qualidade de vida.

OBJETIVO:

Órgão Responsável: Ministério do Esporte

Análise Situacional do Objetivo

Para cumprir a missão de ampliar e qualificar o acesso da população ao esporte e ao lazer, por meio de articulações

intersetoriais, promovendo a cidadania, a inclusão social e a qualidade de vida, macro-objetivo estabelecido no Plano

Plurianual 2012-2015 para o Ministério do Esporte (ME), são desenvolvidos como principais Programas o Segundo

Tempo (PST), o Esporte e Lazer da Cidade (PELC) e o Vida Saudável.

O Programa Segundo Tempo (PST) oferece a crianças, adolescentes e jovens o acesso às atividades esportivas realizadas

no contraturno escolar, contribuindo para a formação integral, a melhoria da qualidade de vida, a promoção da saúde, o

desenvolvimento humano e a inclusão social.

Em 2013, as ações do Programa Segundo Tempo, distribuídas em 3.646 núcleos (por meio do PST Padrão) e 22.161
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escolas (por meio da parceria com o Ministério da Educação - MEC), beneficiaram cerca de 4 milhões de pessoas em

mais de 2.920 municípios. Desse total, aproximadamente 3,7 milhões de escolares foram atendidos no âmbito do

Programa Mais Educação, enquanto que 381.000 foram beneficiados por meio do PST Padrão (parcerias com os Estados

e Municípios, considerando inclusive os convênios vigentes de exercícios anteriores e 16 Projetos do Legado Social).

Cumpre esclarecer que, desde 2010, a gestão do Programa Segundo Tempo vem direcionando o fortalecimento das

Parcerias Interministeriais, relevando-se a parceria com o MEC por meio do Mais Educação (na Iniciativa Esporte da

Escola), em  face da  viabilidade do  modelo estabelecido (cabendo ao  ME  o  fornecimento dos  Materiais

Esportivos/Didáticos e  a  formação de  pessoal, prescindindo da  transferência de  recursos). Conforme se verifica, houve

um redirecionamento na estratégia de atendimento, transferindo-se o maior volume de atendimento do PST nas capitais e

municípios para as Escolas do Mais Educação.

Cabe destacar que, em 2013, não houve a realização de chamamento público para realização de novas parcerias, tendo

sido formalizadas parcerias apenas com entidades remanescentes do final de 2012, bem como com os estados e

municípios incluídos no Programa Juventude Viva, e com as cidades-sede e regiões metropolitanas da Copa do Mundo

2014; tendo, ainda, sido priorizadas as renovações de parcerias que obtiveram um bom indicador de atendimento e os

projetos especiais que abarcavam novas estratégias de funcionamento.

O Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC) oportuniza o direito ao acesso a políticas públicas de esporte recreativo e

de lazer. Na sua essência, além de proporcionar a prática de atividades físicas, culturais e de lazer que envolvem todas as

faixas etárias e as pessoas com deficiência, estimula a convivência social, a formação de gestores e lideranças

comunitárias, fomenta a pesquisa e a socialização do conhecimento, contribuindo para que o esporte e o lazer sejam

tratados como políticas públicas e direito de todos. Em 2013, no âmbito do PELC, foram publicados 38 convênios/termos

de cooperação (19 destes do Projeto Legado Social), sendo três firmados com Governos de Estado (atendendo 65

municípios), 32 com Prefeituras (atendendo 32 municípios) e três com Entidades Federais de ensino superior (atendendo

seis municípios), totalizando 183.900 beneficiados.

Ainda no âmbito do PELC, foram formalizadas nove parcerias por meio de Emendas Parlamentares (todas com

Prefeituras Municipais), totalizando 19.280 beneficiados.

O Programa Vida Saudável promove acesso de idosos, acima de 60 anos, à prática de atividades físicas, culturais e de

lazer, tendo em 2013 atendido a 27.150 beneficiados. Ressalte-se que, nos resultados do PST, PELC e Vida Saudável,

estão incluídas as parcerias firmadas no sentido do cumprimento da meta de Legado Social e Grandes Eventos – Copa

2014 e Olimpíadas e Paralimpíadas 2016.

Tais parcerias foram firmadas por meio do “Projeto Legado Social Esportivo e de Lazer nas Cidades–sede e regiões

metropolitanas da Copa do Mundo”, destinando-se ao atendimento das 12 cidades e regiões metropolitanas, voltadas para

o Legado Social Esportivo e de Lazer nas Cidades-Sede da Copa do Mundo FIFA 2014 e suas regiões metropolitanas.

De outra parte, outra importante forma de ampliação do acesso ao esporte tem sido o fomento à realização de Jogos e

Competições de esporte de participação, de esporte escolar e esporte universitário.

Quanto a estes jogos e competições esportivas no âmbito escolar, vale destacar o apoio à realização do Calendário da

Confederação Brasileira de Desporto Escolar - CBDE 2012/2013, que totalizou 17 Eventos, quais sejam:

•CBDU – CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTO UNIVERSITÁRIO: 27ª Universíade de Verão;

Universidade de Inverno;

•CBDE – CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR :

1.Seminário do Desporto Escolar;

2.Campeonato Mundial Escolar de Basquetebol;

3.Campeonato Mundial Escolar de Natação;

4.Campeonato Mundial Escolar de Tênis ;

5.Campeonato Mundial Escolar de Futebol de Campo;

6.Mundial Escolar de Orientação;

7.Mundial Escolar de Vôlei de Praia,
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8.Seletiva Nacional da Gymnasiade ;

9.Jogos Escolares Mundiais e Reunião as ISF -  Gymnasiade 2013  na cidade de Brasília/DF, com 2.500 atletas;

10.XIX Jogos Sul-Americanos Escolares 2013, com 194 atletas.

•Ministério da Defesa :

1.Olimpíadas dos Colégios Militares – Campinas/SP

2.Competições Escolares das Escolas Militares – Pirassununga/SP

3.Competições Escolares das Escolas Militares – Guaratinguetá/SP;

4. Competições Escolares das Escolas Militares – Angra dos Reis/RJ

•Fundo  Desenvolvimento Desporto de Mato grosso – Jogos Indígenas.

Também foram apoiados mais sete Eventos nacionais e internacionais, a seguir relacionados:

1.Ministério da Defesa : III Cavalgada da Independência;

2. Universidade Federal de Minas Gerais : 25º Encontro Nacional de Recreação e Lazer – ENAREL 2013;

3.Universidade Estadual de Maringá - UEM : V Congresso de Pedagogia e II Congresso Internacional de Educação

Física;

4.Prefeitura Municipal e Macapá : Copa do Mundo Marcílio Dias;

5.Copa do Mundo 2014 é no Cabo de Santo Agostinho/PE : Copa do mundo de 2014 é no Cabo ;

6.UNIMONTES – Universidade Estadual de Montes Claros : 2º Encontro Internacional de Pesquisadores Esporte, Saúde,

Psicologia e Bem-Estar.

Com relação  ao fomento à pesquisa, memória, difusão e formação em políticas sociais de esporte, educação, lazer e

inclusão social, em 2013 foram desenvolvidas as seguintes ações:

No âmbito da ciência e tecnologia:

- Foi reestruturada a Rede CEDES – Centros de Desenvolvimento de Esporte Recreativo e de Lazer, tendo sido

mantidas12 parcerias de pesquisas na área de política pública de Esporte e Lazer;

- Foram apoiados eventos científicos em parceria com a Universidade de Brasília, para a realização do:

a) Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte e Congresso Internacional de Ciências do Esporte, envolvendo cerca de

3.000 participantes;

b) Seminário Nacional REDE CEDES, envolvendo cerca de 90 pesquisadores.

- Firmada parceria junto ao Programa de Extensão Universitária do Ministério da Educação (Proext), importante para

financiamento de pesquisas, estabelecida com ênfase na formação dos alunos e na inclusão social nas suas mais diversas

dimensões, visando aprofundar ações que venham fortalecer a institucionalização da extensão no âmbito das instituições

federais, estaduais e municipais de ensino superior;

- Foi estabelecida parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), objetivando

o fomento à produção acadêmica da área do esporte, no valor de R$ 18 milhões, com a finalidade de executar projetos de

pesquisa científica, tecnológica e de inovação, voltados para o desenvolvimento do esporte em suas diferentes dimensões.

Para o Edital foram apresentadas 489 propostas.

Outra iniciativa adotada, que também vem ao encontro do cumprimento da meta vinculada ao Legado Social, foi a

elaboração do Livro Legados do Esporte Brasileiro, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC,

que trata de 3 eixos temáticos: Esporte Educacional, Esporte de Lazer e Esporte de Inclusão Social. Contempla ações e

boas práticas que já vêm sendo realizadas por diferentes atores sociais, em diferentes instituições e nos estados.

Metas 2012-2015

Ampliar em 50% ao ano o acesso ao esporte a crianças, adolescentes e jovens escolares, com a oferta de

múltiplas vivências esportivas voltadas ao seu desenvolvimento integral, com ênfase nas áreas em situação de

vulnerabilidade social (Segundo Tempo), beneficiando 1.296.000 nas capitais e municípios com mais de 1000

habitantes e 6.136.960 nas escolas do Mais Educação

·

Análise Situacional da Meta
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O Programa Segundo Tempo (PST) oferece a crianças, adolescentes e jovens acesso às atividades esportivas realizadas

no contraturno escolar, contribuindo para a formação integral, a melhoria da qualidade de vida, a promoção da saúde, o

desenvolvimento humano e a inclusão social. Até o final do exercício de 2013, o Programa já beneficiou cerca de 4,1

milhões de pessoas, distribuídas em 3.646 núcleos, em 22.161 escolas, em mais de 3.600 Municípios. Desse total, cerca

de 3,7 milhões de escolares são atendidos no âmbito do Programa Mais Educação. O PST realizou parcerias, voltadas

para o Legado Social Esportivo e de Lazer nas Cidades-Sede da Copa do Mundo FIFA 2014 e suas regiões

metropolitanas, para atender 68.550 beneficiados, em 490 núcleos que estão em processo de formalização junto às

prefeituras e governos estaduais, utilizando-se da oportunidade dos grandes eventos para potencializar essa ação nessas

localidades.

Somente no exercício de 2013, o PST propiciou o acesso ao esporte a mais 1,6 milhões de crianças, adolescentes e

jovens. Somando-se aos 2,4 milhões do exercício de 2012, são cerca de 4,1 milhões de crianças, adolescentes e jovens

atendidos, o que equivale a uma realização de 54,64 % da meta total prevista para o período 2012-2015 (7.432.960).

Em consonância com o PST, o Programa Forças no Esporte (Profesp) conta com a infraestrutura das organizações

militares para atender crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, prioritariamente da rede pública escolar, e que estejam em

situação de vulnerabilidade social. As 12 mil crianças atendidas pelo Projeto participam de atividades esportivas,

reforço escolar, aulas de música, inclusão digital e cursos preparatórios para o mercado de trabalho. O Profesp tem,

ainda, apoiado e incentivado novos talentos revelados no esporte, especialmente no atletismo.

Assim, no que diz respeito à execução orçamentária do exercício, foram tramitados 22 convênios com 22 prefeituras, 3

Secretarias Estaduais e 1 universidade federal , com o alcance de 56.500 beneficiados, em 442 núcleos. Entretanto, no

que diz respeito à gestão da execução física em 2013, considerando os convênios já vigentes e os formalizados neste

exercício, apresenta-se o total de 381.000 crianças e jovens beneficiados, distribuídos em 3.646 núcleos.    Estes

números já estão incluídos nos 4,1 milhões de beneficiários atendidos pelo programa.

Quantidade alcançada

4.061.861
Data de Referência

12/02/2014

Regionalização da Meta Total Unidade Qtde. Alcançada Data

Nacional 241.000 unidade 148.200 12/02/2014

Região Centro-Oeste 505.017 unidade 262.759 12/02/2014

Região Nordeste 2.033.595 unidade 1.989.923 12/02/2014

Região Norte 887.638 unidade 566.262 12/02/2014

Região Sudeste 2.961.661 unidade 726.768 14/02/2014

Região Sul 804.049 unidade 367.949 14/02/2014

Criar 228 projetos esportivos de Legado Social dos Grandes Eventos - Copa 2014 e Olimpíadas e

Paraolimpíadas 2016, voltados à inclusão social, juventude e educação.
·

Análise Situacional da Meta

Em 2013, foram formalizados projetos específicos, destinados ao atendimento das 12 cidades e regiões metropolitanas,

voltadas para o Legado Social Esportivo e de Lazer nas Cidades-Sede da Copa do Mundo FIFA 2014 e suas regiões

metropolitanas. Destes projetos, 16 pertencem ao Programa Segundo Tempo (PST); seis pertencem ao Vida Saudável e

19 ao Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC). Além destes, outros 23 eventos foram realizados como legado dos

megaeventos (os quais estão articulados ao proposto na meta) e foi publicado  o Livro “Legados do Esporte Brasileiro”.

Desta forma, em 2013, foram criados 65 projetos esportivos relacionados ao Legado Social dos Grandes Eventos.

Somados aos 25 projetos de legado obtidos em 2012, obtém-se 90 projetos como resultado realizado até 2013,

correspondendo ao percentual de 39% da meta. Quanto às competições esportivas no âmbito escolar, vale destacar o
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apoio à realização do Calendário da Confederação Brasileira de Desporto Escolar - CBDE 2012/2013, com diversos

eventos, como a Reunião Técnica do Conselho Sul-Americano do Esporte; Campeonatos Brasileiros Escolares de

Basquete, Vôlei de Praia, Karatê, Futebol de Campo; Seminário do Desporto Escolar; Mundiais Escolares de Basquete,

Natação, Tênis, Futebol de Campo, Orientação e Vôlei de Praia, envolvendo 2.694 atletas; Seletiva Nacional da

Gymnasiade - Jogos Escolares Mundiais na cidade de Brasília/DF, com

2.500 atletas, e a realização do XIX Jogos Sul-Americanos Escolares 2013, com 194 atletas.

Também foram apoiadas as Competições dos Colégios Militares, com 1.800 participantes, a XIX Edição dos Jogos dos

Povos Indígenas na cidade de Cuiabá, em novembro de 2013, com 1.600 atletas indígenas nacionais e 32 representantes

de etnias internacionais de 16 países. Quanto ao esporte universitário, foram apoiados eventos nacionais e

internacionais, como a participação da delegação brasileira na 27ª Universíade de Verão, realizada na cidade de Kazan,

Rússia, com 455 participantes brasileiros e na 26ª Universíade de Inverno, na cidade de Tretina, Itália, com 15

participantes nacionais.

Quantidade alcançada

90
Data de Referência

11/02/2014

Regionalização da Meta Total Unidade Qtde. Alcançada Data

Cidades-sede 12 unidade 12 12/02/2014

Nacional 215 unidade 90 14/02/2014

Rio de Janeiro 1 unidade 0 12/02/2014

Criar projetos de esporte e atividade física que contribuam com a promoção da saúde e da qualidade de vida da

população, com atenção especial aos idosos nos espaços e equipamentos públicos de esporte e lazer nas 27

capitais e 553 municípios

·

Análise Situacional da Meta

O Programa Vida Saudável promove acesso de idosos, acima de 60 anos, à prática de atividades físicas, culturais e de

lazer. No exercício de 2012, foram firmadas 31 parcerias, atendendo a 34.000 beneficiários, em 31 municípios. Em

2013, foram firmadas 23 parcerias, atendendo a 27.150 beneficiados, chegando a 61 municípios e a uma capital,

totalizando 92 municípios desde o início do PPA . Desde o início da implementação do PPA 2012-2015, o Vida

Saudável contribuiu para o acesso às atividades físicas para 61.150 idosos. Com os novos projetos em andamento,

estima-se que este número alcance os 82.000 beneficiários.

Considerando os convênios vigentes de exercícios anteriores, o Vida Saudável atendeu 61.150 beneficiados, em 151

núcleos, sendo 13.200 beneficiados na região Nordeste, 18.200 na região Sudeste, 10.800 na região Centro-Oeste, 4 mil

na região Norte e 10.200 na região Sul.

Ressalte-se que, nos resultados do PST, PELC e Vida Saudável, estão incluídas as parcerias firmadas no sentido do

cumprimento da meta de Legado Social e Grandes Eventos – Copa 2014 e Olimpíadas e Paralimpíadas 2016.

Tais parcerias foram firmadas por meio do “Projeto Legado Social Esportivo e de Lazer nas Cidades–Sede e regiões

metropolitanas da Copa do Mundo”, destinando-se ao atendimento das 12 cidades e regiões metropolitanas, voltadas

para o Legado Social Esportivo e de Lazer nas Cidades-Sede da Copa do Mundo FIFA 2014 e suas regiões

metropolitanas.

Quantidade alcançada

92
Data de Referência

12/02/2014

Regionalização da Meta Total Unidade Qtde. Alcançada Data

Nacional 327 unidade 70 14/01/2014

Região Centro-Oeste 10 unidade 2 14/02/2014

Região Nordeste 42 unidade 13 12/02/2014
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Região Norte 12 unidade 0 12/02/2014

Região Sudeste 122 unidade 4 12/02/2014

Região Sul 40 unidade 3 12/02/2014

Desenvolver ações que garantam a implantação de projetos de esporte recreativo e de lazer para a população,

com atenção às necessidades das faixas etárias, à acessibilidade, à diversidade cultural, às questões de gênero e

às áreas em situação de vulnerabilidade social (PELC - Esporte e Lazer da Cidade), atendendo a 553

municípios.

·

Análise Situacional da Meta

O Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC) oportuniza o direito ao acesso a políticas públicas de esporte recreativo

e de lazer. Na sua essência, além de proporcionar a prática de atividades físicas, culturais e de lazer que envolvem

todas as faixas etárias e as pessoas com deficiência, estimula a convivência social, a formação de gestores e lideranças

comunitárias, fomenta a pesquisa e a socialização do conhecimento, contribuindo para que o esporte e o lazer sejam

tratados como políticas públicas e direito de todos.

No exercício de 2013, foram tramitadas 103 parcerias com 32 prefeituras, três entidades federais e três estaduais.

Foram ainda formalizados 35 convênios (atendendo 103 municípios). No exercício de 2012, foram formalizados 34

convênios no âmbito do PELC. Com isso, tem-se o total de 137 projetos criados até 2013. As ações desenvolvidas pelo

PELC até o encerramento do exercício de 2013 atendem a 239.650 beneficiados.

Em 2013 foram atendidos 103 municípios (por meio de 35 projetos empenhados/publicados). Somando-se tal resultado

ao de 2012 (34 municípios por meio de 34 projetos). Em 2013 (foram 103 municípios atendidos por meio de 39

projetos) e tem-se o total de 137 projetos criados até 2013.

Quantidade alcançada

103
Data de Referência

12/02/2014

Regionalização da Meta Total Unidade Qtde. Alcançada Data

Nacional 327 unidade 130 13/02/2014

Região Centro-Oeste 10 unidade 3 14/02/2014

Região Nordeste 42 unidade 9 14/02/2014

Região Norte 12 unidade 1 14/02/2014

Região Sudeste 122 unidade 10 14/02/2014

Região Sul 40 unidade 7 14/02/2014

Incluir nas diretrizes dos programas relacionados ao esporte, lazer e atividade física a equidade de gênero e raça·

Análise Situacional da Meta

Em 2013, mantêm-se todas as ações implementadas/informadas em 2012, quais sejam: (1) Capítulo do livro

Fundamentos Pedagógicos do Programa Segundo Tempo com o tema “Corpo, Gênero e Sexualidade – Educando para

a diversidade”; (2) Consolidação “da reversão do quadro atual de injustiça, exclusão e vulnerabilidade social” nas

Diretrizes do PST Padrão de 2012, no item “o que se espera com o desenvolvimento dos Projetos”, incluindo-se raça e

gênero em sentido macro; (3) Capacitação de pessoal com orientações voltadas ao tema; (4) Inserção nas Diretrizes do

Esporte da Escola (PST no Mais Educação – desenvolvido em parceira com o MEC) do objetivo específico de

“Promover a inclusão, minimizando as desigualdades e qualquer tipo de discriminação por condições físicas, sociais,

de raça, de gênero, de cor ou de qualquer natureza que limitem o acesso à prática esportiva”; (5) Previsão, nas

Diretrizes do PELC, do objetivo de ampliar ações de democratização do acesso a conhecimentos e práticas de esporte e

lazer, considerando direitos sociais de todos os cidadãos, assim como fomentar ações integradas com as demais

políticas públicas, com vistas à promoção de inclusão social e do desenvolvimento humano.

Em complemento, foi realizado o Seminário Nacional “Mulheres, Esporte e Lazer e Políticas Públicas”, em parceria

com a Secretaria de Políticas para as Mulheres – SPM, com os objetivos de: apresentar as políticas formuladas que

integram o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres; oportunizar o contato com importantes pesquisadoras do país
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em torno desse tema e com atletas e ex-atletas ocupando outras funções no mundo do esporte; assim como tratar dos

desafios e oportunidades para as mulheres brasileiras na atualidade, incluindo a realização dos grandes eventos

esportivos.

0676 - Elevar o Brasil à condição de potência esportiva mundialmente reconhecida, com apoio à

preparação de atletas, equipes e profissionais, da base a excelência esportiva, com estímulo à

pesquisa e inovação tecnológica, qualificação da gestão, melhoria e articulação das estruturas, com

segurança e conforto nos espetáculos, fomentando a dimensão econômica.

OBJETIVO:

Órgão Responsável: Ministério do Esporte

Análise Situacional do Objetivo

Dentro dos esforços para cumprimento do objetivo em questão, o Ministério do Esporte tem desenvolvido os seguintes

projetos:

Programa Bolsa Atleta

O Ministério do Esporte ofereceu, em 2013, cinco categorias de bolsa: Atleta de Base, Estudantil, Nacional, Internacional

e Olímpico/Paraolímpico, dobrando o investimento em bolsas na base do esporte brasileiro. O país alcançou o maior

volume de recursos aplicados diretamente no desempenho de atletas brasileiros, investindo R$ 183 milhões, resultado que

está em plena sintonia com o objetivo de transformar o Brasil em potência esportiva a partir de 2016. Como estratégia de

desenvolvimento da iniciativa, foi implantada em 2013 a nova categoria Atleta Pódio, parte da iniciativa do Plano Brasil

Medalhas.

Programa Atleta Pódio

Além da Bolsa Atleta tradicional, em 2013 o Ministério do Esporte deu início à efetivação da nova categoria, a Bolsa

Atleta Pódio, que teve 157 planos esportivos aprovados, com valores que variam de R$ 5 mil a R$ 15 mil. Essa Bolsa

destina-se a atletas de modalidades individuais com chances de disputar medalhas nos Jogos Olímpicos e nos Jogos

Paraolímpicos de 2016.

Os atletas das modalidades coletivas abarcadas pelo Plano Brasil Medalhas recebem ajuda de custo por meio dos

contratos com empresas estatais.

Plano Brasil Medalhas

A principal medida do governo federal para assegurar as condições de o país se posicionar entre os primeiros países nos

Jogos Rio 2016 é o Plano Brasil Medalhas 2016, lançado oficialmente em setembro de 2012. O Plano se destina a

garantir às equipes brasileiras as condições necessárias para o país atingir a meta de se posicionar entre os dez primeiros

no quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos e entre os cinco primeiros nos Jogos Paraolímpicos do Rio de Janeiro. A

estratégia é conquistar mais medalhas nas modalidades em que o Brasil já as tem e garantir outras medalhas em novas

modalidades.

O Plano prevê investimento adicional de R$ 1 bilhão para incrementar 21 modalidades olímpicas e 15 paraolímpicas no

ciclo olímpico de 2013 a 2016. Dois terços desse montante serão provenientes do Orçamento Geral da União e um terço

de patrocínio de empresas públicas federais. A divisão prevista é de R$ 690 milhões para preparação de atletas e seleções;

e R$ 310 milhões para construção, reforma e equipagem de 21 centros de treinamento olímpicos e um paraolímpico, para

16 modalidades.

Essa repartição de recursos coloca à disposição das modalidades toda a estrutura necessária à preparação das equipes

olímpicas e paraolímpicas, desde ajuda de custo direta aos atletas até contratação de treinadores e de equipes

multidisciplinares, aquisição de equipamentos, materiais e uniformes, custeio de treinamentos e participação em

competições internacionais.

Importante salientar que o Plano Medalhas é um acréscimo ao que já é feito pelos governos e pela iniciativa privada. Ele
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tem uma finalidade muito específica, de complementar a preparação de atletas com chances de pódio nos Jogos de 2016.

Tem o objetivo de oferecer o detalhe, a sofisticação, a nuance que falta ao atleta brasileiro para ele se equiparar aos seus

principais concorrentes estrangeiros. Modalidades não abarcadas pelo Plano continuam recebendo apoio do governo

federal pelas formas tradicionais (convênios, Lei de Incentivo, Bolsa Atleta e estruturação de centros de treinamento,

entre outras formas de suporte).

Programa Atleta na Escola

Iniciativa conjunta dos Ministérios da Educação, do Esporte e da Defesa, o Programa de Formação Esportiva Escolar

surgiu com o objetivo de incentivar a prática esportiva nas escolas, democratizar o acesso ao esporte, desenvolver e

difundir valores olímpicos e paraolímpicos entre estudantes de educação básica, estimular a formação do atleta escolar e

identificar e orientar jovens talentos.

O Atleta na Escola começou, em 2013, pelo atletismo, nas provas de corrida (75m e 1.000m) e salto em distância. Foram

22.928 escolas inscritas. As atividades tiveram fases escolar, municipal, regional/estadual e nacional. A nacional uniu-se

aos Jogos Escolares da Juventude, cuja etapa de 12 a 14 anos realizou-se em Natal, em setembro, e a de 15 a 17 anos, foi

realizada em Belém, em novembro.

Centros de treinamento

O Plano Brasil Medalhas 2016 destinará R$ 310 milhões para a construção e reforma de 22 centros de treinamento,

selecionados em conjunto com os comitês Olímpicos e Paraolímpicos e as confederações nacionais. O apoio também

prevê a aquisição de equipamentos esportivos. Do total, 21 são CTs de modalidades olímpicas e um será voltado para os

atletas paraolímpicos, que seguirá as recomendações do Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB). Além disso, estão

previstas a construção e a modernização de locais de treinamento como pistas de atletismo certificadas, ginásios

esportivos, piscinas e outras instalações necessárias à modernização da infraestrutura de treinamento no país.

Centro de Iniciação ao Esporte – CIE

O Ministério do Esporte desenvolveu a concepção do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) no âmbito do PAC 2. O

objetivo dos Centros de Iniciação ao Esporte é ampliar a oferta de infraestrutura pública, incentivando a iniciação

esportiva em territórios de alta vulnerabilidade social das cidades brasileiras. O projeto integra, num só espaço físico,

atividades de iniciação e de formação de atletas em até 12 modalidades olímpicas, seis paraolímpicas e uma não olímpica.

No dia 10 de dezembro de 2013, um evento promovido pelo Ministério do Esporte reuniu, em Brasília, mais de 100

prefeitos, secretários de esportes ou representantes, que prestigiaram o anúncio dos 263 municípios selecionados para

receber 285 unidades do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE).

Os Centros de Iniciação ao Esporte são ginásios erguidos com recursos do governo federal para que crianças e jovens

possam iniciar a prática de várias modalidades olímpicas e paraolímpicas. O projeto prevê a construção de CIEs em todo

o país, frutos de um investimento de mais de R$ 967 milhões do Orçamento Geral da União.

Os municípios que fizerem parte do programa podem escolher entre três modelos de CIEs, a depender do tamanho do

terreno disponibilizado para abrigar as instalações, que necessitarão de áreas de 2.500 m², 3.500 m² ou 7.000 m². Os

projetos de arquitetura e engenharia dos CIEs são fornecidos ao município pelo Ministério do Esporte.

Suporte à Gestão

Para melhorar a capacidade operacional no que diz respeito à qualificação de suas ações, e alcançar maior celeridade nos

processos e aprofundamento do conhecimento acerca do esporte de alto rendimento, o Ministério do Esporte firmou

parceiras com a Fundação Getúlio Vargas, com a Caixa Econômica Federal, com a Universidade Federal do Rio Grande

do Sul, com a Universidade Federal do Paraná e com a Fundação Ezute (que atua na análise de requisitos técnicos e no

acompanhamento físico e orçamentário dos recursos federais utilizados para a preparação dos Jogos Rio 2016).

Metas 2012-2015

Apoiar 100% das modalidades esportivas dos Programas Olímpico e Paraolímpico, visando à preparação para

Rio 2016.
·
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Análise Situacional da Meta

Para o alcance da meta, desde o exercício de 2012 são desenvolvidas parcerias com os comitês olímpico e paraolímpico

nacionais, federações e confederações esportivas, além da formalização de convênios com governos municipais,

estaduais e universidades. No âmbito da administração direta, são feitos repasses de recursos a outros órgãos do

governo que também coordenam o esporte de alto rendimento nacional, como o Ministério da Defesa, através da

Comissão Desportiva Militar do Brasil. Destaque-se, também, o apoio à realização de eventos, o apoio a clubes

esportivos, dentre outros.

O Ministério do Esporte, desde o ano de 2012 até o exercício de 2013, apoia 49 das 58 modalidades que compõem os

Programas Olímpicos e Paraolímpicos, atingindo um percentual de apoio de aproximadamente 84,48 %.

Quantidade alcançada

84,48
Data de Referência

31/12/2013

Atuar na promoção da defesa dos direitos do torcedor em todos os seus aspectos, especialmente por meio do

mapeamento das condições de segurança e conforto dos estádios, do estímulo ao cadastramento de 475 torcidas

organizadas, visando a integração com projetos de inclusão social.

·

Análise Situacional da Meta

Foram realizadas, durante o período, as atividades planejadas para a promoção da paz no futebol, com a realização dos

seguintes seminários e reuniões temáticas:

- 1º Reunião da Comissão Nacional de Prevenção da Violência e Segurança nos Espetáculos Esportivos

(CONSEGUE), realizada na cidade de São Paulo, no período de 06/06 a 07/06/2013. Para este evento, foram

convidados pesquisadores de universidades com excelência na prevenção da violência do futebol dos países sul-

americanos: Brasil, Argentina, Chile, Espanha, Peru, Colômbia e Equador;

- Realização de reuniões com técnicos com notória especialização no futebol e na defesa dos direitos do torcedor,

visando elaborar minuta de regulamentação do Estatuto de Defesa dos Direitos do Torcedor;

- Realização de reuniões com autoridades especialistas nas áreas de engenharia, direito, vigilância sanitária; ABNT;

Associações e Federações de futebol e Segurança e Defesa Civil, com o objetivo de realizar estudos para elaboração de

proposta de aprimoramento dos laudos técnicos previstos no art. 23 da Lei 10.671/2003 (Estatuto de Defesa do

Torcedor), no sentido de aprimorar a segurança e o acesso aos torcedores portadores de deficiência ou com mobilidade

reduzida;

- Realização de encontros com representantes de torcidas organizadas, Congresso Nacional, bem como com entidades

de segurança e defesa dos direitos do torcedor, com objetivo de traçar planos e metas para prevenção da violência no

futebol e a integração social de membros das torcidas.

Para o cadastramento das torcidas organizadas, está sendo desenvolvido um sistema que permitirá ao Ministério do

Esporte um melhor controle, em nível nacional, de torcidas organizadas. A necessidade do desenvolvimento do sistema

deu-se, principalmente, pela dificuldade de identificação das Torcidas Organizadas e de seus membros/diretoria, pela

dificuldade de manter atualizadas as informações para inclusão de membros das torcidas em projetos sociais e nos

Seminários de Integração Social, além de dificuldade em tornar efetiva a disposição do Art. 2A do Estatuto do

Torcedor (que trata das condições impostas às torcidas organizadas).

O sistema terá como previsão: a) pré-cadastramento das torcidas organizadas (Out/2013); b) cadastramento das

informações da entidade torcida organizada (Dez/2013); e c) cadastramento, por adesão, de membros das Torcidas

Organizadas (Fev/2014).
Quantidade alcançada

0,02
Data de Referência

06/07/2013

Contemplar 100% dos atletas de modalidades dos Programas Olímpico e Paraolímpico  e dos  programas Pan e·
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Parapan-americanos que preencherem os requisitos e se candidatarem ao Bolsa-Atleta, em todas as suas

categorias.

Análise Situacional da Meta

Até 2013, dos 7.845 atletas inscritos no Programa Bolsa Atleta, o Ministério do Esporte atendeu a 5.705 atletas de

modalidades olímpicas e paraolímpicas. Esse número corresponde à totalidade de inscrições que preenchiam aos

requisitos necessários, cabendo informar que os atletas que não foram contemplados são aqueles que não entregaram a

documentação necessária em tempo hábil.  Adicionalmente, em 2013, o Programa concedeu 157 bolsas na nova

categoria Bolsa Atleta Pódio.
Quantidade alcançada

100
Data de Referência

31/12/2013

Elevar os indicadores médios de estrutura de gestão e estrutura de governança dos clubes de futebol profissional

das séries A, B, C e D
·

Análise Situacional da Meta

Durante o período, foram realizadas reuniões com dirigentes de clubes para apresentação e discussão dos projetos de

gestão e eficiência no futebol, visando equacionar o problema das dívidas com a União.

As atividades para a melhoria dos indicadores médios da gestão e estrutura de governança dos clubes de futebol

profissional foram planejadas com a realização de congressos, seminários ou oficinas de capacitação, para o segundo

semestre de 2013.

Estimular a formação de atletas e árbitros em parceria com os clubes esportivos e entidades representativas de

árbitros
·

Análise Situacional da Meta

Através de transferências de recursos, o Ministério do Esporte estimula e apoia a formação de atletas e árbitros,

conforme a meta estabelecida, promovendo a participação de atletas, técnicos, dirigentes, professores de educação

física e gestores esportivos em cursos, seminários, congressos, intercâmbios científicos, tecnológicos e esportivos e

outros tipos de transmissão de conhecimento.

A modalidade de apoio depende de cada tipo de demanda, podendo ser: formalização de convênios com governos

municipais e estaduais, universidades, entidades de administração do esporte, comitês olímpicos e paraolímpico

nacionais; apoio à realização de eventos; construção e reforma de ginásios e pistas de atletismo; dentre outros,

chegando um alcance de aproximadamente R$ 340 milhões de recursos empenhados voltados para essa meta.

Estimular a profissionalização da gestão das Entidades Nacionais de Administração do Esporte, com ênfase nas

entidades dos programas Olímpicos e Paraolímpicos.
·

Análise Situacional da Meta

A gestão das Entidades Nacionais de Administração do Esporte (ENADs) está ligada intimamente com as funções de

coordenação, gerenciamento, supervisão técnica e de técnico esportivo. No exercício de 2013, o Ministério do Esporte

(ME) investiu R$ 59.566.191,05 através de convênios firmados com essas instituições. As obrigações assumidas pelas

ENADs estão diretamente ligadas aos objetos firmados em cada parceria.

Cabe observar que, em 2013, não houve verificação do atingimento da meta, considerando que as entidades são

avaliadas pelo Sistema Nacional de Análise e Avaliação de Modalidades Esportiva, com periodicidade bienal. Em 2012

foram avaliadas 21 das 29 ENADs previstas inicialmente para primeira avaliação, correspondendo a 72,41% da

previsão inicial. Considerando alteração na legislação através do decreto 7.984/13, o ME está organizando um novo

formato de avaliação considerando as adequações previstas na Lei. Em 2013, uma parceira com a Universidade Federal

do Rio Grande Sul deu início ao levantamento de informações acerca dessas entidades e um novo formato de avaliação,

as quais serão utilizadas na próxima avaliação.
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Quantidade alcançada

71,42
Data de Referência

31/12/2013

Estímulo à criação e consolidação de competições regionais, à racionalização do calendário do futebol

profissional e contribuição para o desenvolvimento do futebol feminino.
·

Análise Situacional da Meta

Com apoio do Ministério do Esporte, da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Caixa Econômica Federal, foi

organizado, em setembro de 2013, o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino (o primeiro em 11 anos), com a

presença de 20 equipes de 15 unidades da Federação.

O Ministério do Esporte também apoiou a Copa Libertadores de Futebol Feminino, realizada no período de 27 de

outubro a 07 de novembro de 2013, na cidade de Foz do Iguaçu/PR. Participaram as delegações do Paraguai, Equador,

Bolívia, Colômbia, Uruguai, Argentina, Venezuela, Chile, Peru. A equipe campeã do torneio foi o São José dos

Campos/SP e  a vice campeã foi a equipe  Formas Intimas, da Colômbia.

Com a Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), , foi realizado convênio visando à realização da I Copa

Brasil de Futebol de Campo Feminino Sub-17, realizado no período de 08 a 14 de dezembro de 2013, em Aracaju.

O Distrito Federal recebeu apoio do Ministério do Esporte para a realização do “Torneio Internacional de Brasília

Futebol Feminino Seleções 2013”, nos dias 12, 15, 18 e 22 de dezembro de 2013, no Estádio Nacional de Brasília/DF.

Através de Termo de Cooperação Técnica entre o Ministério do Esporte e o Ministério das Relações Exteriores, foi

realizada oficina de treinamento de futebol feminino em El Salvador. A proposta de capacitação foi uma iniciativa de

grande relevância, pois reforçou o interesse pelo futebol como uma disciplina que ajuda em diversas áreas, como

aprender melhores técnicas, trocar experiências sobre os desafios que implicam na atuação da mulher em um esporte

tradicionalmente masculino e a prevenção de violência. O evento contou com a participação de aproximadamente 450

mulheres.

Interligar e alinhar Centros de Treinamento nacionais, regionais e municipais - Rede Nacional de Treinamento.·

Análise Situacional da Meta

Instituída pela Lei 12.395 de 2011, a Rede Nacional de Treinamento tem por objetivo organizar o esporte de alto

rendimento em uma rede nacional de instalações de vários tipos, dimensões e estruturas. A Rede vai integrar centros

esportivos locais, regionais e nacionais com a finalidade de propiciar um caminho ao atleta, desde a iniciação esportiva

até o mais alto grau de competitividade. Para isso, a Rede Nacional requer modernização de estruturas, padronização de

metodologias, troca de experiências e melhoria da gestão do esporte brasileiro, com a contribuição essencial da

medicina, ciência e tecnologia aplicadas ao esporte.

A estruturação da Rede deu os primeiros passos em 2013, articulando projetos esportivos e instalações físicas já

existentes em diversos locais, entre as quais as estruturas construídas para os Jogos Pan-Americanos de 2007 no

Complexo Esportivo de Deodoro, que abarcam cinco modalidades (hipismo, tiro esportivo, hóquei sobre grama,

pentatlo moderno e judô), e o Centro Olímpico do Espírito Santo (COES), parceria com o governo capixaba, que

desenvolve atividades para 400 atletas de base e de ponta em sete modalidades (boxe, ginástica rítmica, handebol, judô,

natação, taekwondô e vôlei de praia). Para 2014, esta articulação da Rede terá novos avanços.

Atualmente a Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento atua na revitalização estrutural de instalações

esportivas para que possam servir à lógica da Rede e, paralelamente, dá foco no apoio à preparação das seleções

brasileiras das modalidades olímpicas e paraolímpicas, que se encontram em treinamento direcionado para competições

da elite internacional, visando o melhor desempenho nos Jogos Rio 2016.

Os projetos estão em diferentes estágios (desde instalações inauguradas nos últimos anos e em pleno funcionamento,

outras prontas para inauguração em 2014, até as que estão com obras em andamento, e ainda as que se encontram em

fase de projeto ou com licitações em andamento ou concluídas.

As obras são de responsabilidade da parte conveniada com o Ministério do Esporte, tendo a Rede Nacional conexão
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com o programa Atleta na Escola, criado em 2013, e com outros programas de esporte educacional ou de iniciação

esportiva do governo federal, de prefeituras, da confederação e outras instituições.

0686 - Coordenar, monitorar e fomentar os esforços governamentais de preparação e realização da

Copa do Mundo FIFA 2014 e eventos a ela relacionados.

OBJETIVO:

Órgão Responsável: Ministério do Esporte

Análise Situacional do Objetivo

A preparação para o evento envolve a realização de investimentos públicos e privados na ordem de 25,6 bilhões de reais,

para viabilizar a infraestrutura adequada (estádios, mobilidade urbana, aeroportos e portos), a disponibilização de serviços

essenciais para a realização do evento (segurança, estrutura turística, telecomunicações e energia) e a elaboração e

execução de planos para a operação dos serviços públicos durante os jogos (operação aeroportuária e portuária, operação

de transporte e mobilidade urbana, operação diferenciada no fornecimento de energia e telecomunicações, operação

planejada de segurança, saúde, prevenção e emergência, etc.), além de iniciativas governamentais voltadas à

potencialização dos efeitos positivos do evento, proporcionando legados econômicos, sociais e culturais.

O Ministério do Esporte é coordenador do Comitê Gestor do Governo Brasileiro para a Copa (CGCOPA) e do Grupo

Executivo da Copa do Mundo FIFA 2014 (GECOPA), principais instâncias governamentais responsáveis pela preparação

e organização da Copa do Mundo FIFA 2014. A prioridade é o monitoramento da execução dos empreendimentos

apontados na Matriz de Responsabilidades, instrumento que define as responsabilidades de cada um dos entes federados

para a execução das medidas conjuntas e projetos relevantes para a realização do Mundial, bem como o planejamento das

ações realizadas em conjunto com as cidades-sede, entes governamentais e agentes privados envolvidos no evento.

O Governo Federal deu continuidade, em 2013, aos investimentos públicos que viabilizam a infraestrutura, serviços e

operações essenciais para a realização da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014, referentes aos três ciclos de planejamento

das ações prioritárias para o evento, incorporadas à Matriz de Responsabilidades dos Governos Federal, Estadual e

Municipal. Também foram promovidas diversas atividades e iniciativas visando à aceleração, integração e consolidação

de ações de curto e médio prazo, que comporão os legados econômico, urbano, esportivo, de infraestrutura, de direitos de

cidadania, educacional, sociocultural e ambiental da Copa do Mundo FIFA 2014 no país. O trabalho de coordenação do

GECOPA vem sendo intensificado para a preparação do País em termos de infraestrutura, operações e serviços.

No que diz respeito à infraestrutura, mantém-se o foco no cumprimento dos compromissos assumidos na Matriz de

Responsabilidades, com a perspectiva de entrega de todos os produtos até o mês de maio/2014. Um Grupo de Trabalho

monitora os Planos Operacionais de Mobilidade para o evento, desenvolvidos pelas doze cidades-sede. As obras de

mobilidade urbana vinculadas à Matriz de Responsabilidades da Copa do Mundo FIFA 2014, que utilizam

exclusivamente recursos de financiamento, têm como objetivo melhorar a mobilidade nas cidades que sediarão o evento,

beneficiando a população, que usufruirá permanentemente dos novos sistemas de transporte coletivo, sistemas viários e

equipamentos.

Nas demais áreas envolvidas – telecomunicações, energia, saúde, segurança e receptivo turístico – investimentos estão

sendo feitos para a consolidação da infraestrutura implantada nas cidades-sede para a Copa das Confederações e para a

implementação de infraestrutura nas outras sedes, de modo a garantir o pleno funcionamento dos serviços e operações

essenciais ao evento. Destaca-se que, nos doze estádios, haverá investimentos privados de aproximadamente R$ 200

milhões para a implantação da infraestrutura necessária aos serviços de telefonia móvel e banda larga.

Metas 2012-2015

Apoiar o programa de voluntariado da Copa do Mundo FIFA 2014, com mobilização de 30 mil voluntários·

Análise Situacional da Meta

Inicialmente, trabalhou-se com a meta de mobilização de 30 mil voluntários do programa, sendo a meta de sete mil

voluntários na Copa das Confederações 2013 e 23 mil voluntários para a Copa do Mundo FIFA 2014.

Durante o ano de 2013, foram sensibilizadas 43 mil pessoas para participar do programa, com a seleção de 13 mil
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candidatos para participar dos cursos de capacitação à distância. Destes, sete mil se mostraram aptos a participar da

capacitação presencial. Ao final de todo o processo de capacitação, foram convocados 4.285 voluntários para atuar na

Copa das Confederações.

Após a experiência da Copa das Confederações, as metas de mobilização para o ano de 2014 foram ajustadas de 23 mil

para 18mil voluntários, visto que foi constatado que o quantitativo de 1.500 voluntários por cidade-sede supre a

necessidade local de apoio voluntário ao evento Copa do Mundo FIFA 2014.
Quantidade alcançada

4.285
Data de Referência

12/02/2014

Regionalização da Meta Total Unidade Qtde. Alcançada Data

Cidades-sede 21.000 unidade 4.285 12/02/2014

Nacional 9.000 unidade 0 12/02/2014

Coordenar o Comitê Gestor do Governo Brasileiro para a Copa do Mundo FIFA 2014 e garantir o

funcionamento do seu modelo de governança com a atuação plena das nove Câmaras Temáticas
·

Análise Situacional da Meta

Para coordenação dos esforços de preparação do país para a Copa do Mundo de 2014, foram criadas as seguintes

instâncias: Comitê Gestor da Copa (CGCOPA), Grupo Executivo da Copa (GECOPA), Comitê de Responsabilidades e

Câmaras Temáticas Nacionais e Grupos de Trabalho. O Ministério do Esporte é responsável pela coordenação tanto do

CGCOPA como do GECOPA.

A função do GECOPA é instituir o Plano Estratégico das Ações do Governo Brasileiro para a realização da Copa do

Mundo FIFA 2014, bem como estabelecer metas e monitorar os resultados de implementação e execução do referido

Plano, coordenar e aprovar as atividades governamentais referentes à Copa do Mundo FIFA 2014 desenvolvidas por

órgãos e entidades da administração federal ou financiadas com recursos da União e, por fim, acompanhar a execução

dessas atividades.

As Câmaras Temáticas Nacionais, coordenadas por órgãos do Governo Federal, são espaços de discussão de políticas

públicas e soluções técnicas dos quais participam representantes do Governo Federal, das cidades-sede (estados e

municípios) e, se necessário, representantes da sociedade civil. Em cada uma das doze cidades-sede dos jogos

funcionam comissões integradas por representantes dos respectivos órgãos federais, estaduais e municipais.

  São cinco as temáticas tratadas pelas Câmaras:

a) Meio Ambiente e Sustentabilidade: Ministério do Meio Ambiente;

b) Saúde: Ministério da Saúde;

c) Transparência: Controladoria-Geral da União;

d) Desenvolvimento Turístico, Acomodações e Cultura: Ministério do Turismo; e e) Educação, Trabalho e Ação

Social: Ministério da Educação.

Os grupos de trabalho são responsáveis pela definição de planos operacionais para os eventos (acomodações e

receptivos; transporte e mobilidade; telecomunicações; aeroportos; energia; segurança; comunicação e promoção;

saúde; voluntariado; monitoramento da venda de ingressos e acesso aos estádios).Cada um desses planos operacionais

ficará a cargo de um ou mais órgãos:

a) Acomodações e Receptivos: Ministério do Turismo;

b) Transporte e Mobilidade: Ministério dos Transportes e Ministério das Cidades;

c) Telecomunicações: Ministério das Comunicações;

d) Aeroportos: Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República (SAC);

e) Energia: Ministério de Minas e Energia;

f) Segurança: Ministério da Justiça e Ministério da Defesa;

g) Comunicação e Promoção: Ministério do Esporte e Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República
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(SECOM);

h) Saúde: Ministério da Saúde;

i) Voluntariado: Ministério do Esporte; e

j) Monitoramento da Venda de Ingressos e Acesso aos Estádios: Ministério do Esporte.

Implementar, conjuntamente com os demais órgãos do Governo Federal, 100% do Plano para promoção dos

interesses estratégicos do país como sede do evento
·

Análise Situacional da Meta

No âmbito do Grupo Executivo da Copa (GECOPA), foi instituído o Plano de Comunicação Integrada, que articulou

Órgãos do Governo Federal, cidades-sede e a FIFA/COL (imprensa nacional, imprensa internacional, comunicação

digital e redes sociais, publicidade, promoção e patrocínio), com os seguintes objetivos:

 - Projetar a imagem do Brasil como país competitivo e inovador, com grande potencial de negócios e capacidade de

realização, que se desenvolve de maneira sustentável e com inclusão social;

- Reforçar a imagem do Brasil como país hospitaleiro, criativo, alegre, unido, trabalhador, aguerrido, que valoriza a

diversidade e rico em belezas naturais;

- Divulgar o legado da Copa: da valorização da Marca Brasil ao investimento no capital intelectual e humano e às obras

de infraestrutura, abrindo espaço para a comunicação dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016.

Monitorar a execução dos empreendimentos apontados na Matriz de Responsabilidades e outras ações

realizadas em conjunto com as cidades-sede, entes governamentais e agentes privados envolvidos no evento
·

Análise Situacional da Meta

O Governo Federal realiza análise contínua dos empreendimentos da Copa do Mundo com os Governos Locais, para

auxiliar nas decisões relativas à atualização ou revisão da Matriz de Responsabilidades.

As deliberações do Grupo Executivo da Copa do Mundo FIFA 2014 (GECOPA) são publicadas na forma de Resolução

no Diário Oficial da União, abrangendo, dentre outros assuntos, a inclusão, exclusão e atualização de empreendimentos

da Matriz de Responsabilidades, com o intuito de atender o princípio da transparência sobre as ações relativas ao

Evento.

Uma das etapas do monitoramento da Matriz de Responsabilidades é a reunião presencial com representantes das

cidades-sede, quando são atualizadas as datas, valores e debatidos os resultados de ações, restrições e providências para

a conclusão tempestiva das obras. Esse conjunto de informações é parte integrante do Balanço das Ações do Governo

Brasileiro para a Copa 2014. Os Balanços são publicados periodicamente no Portal da Copa (www.copa2014.gov.br).

O V Balanço é o mais atual, disponibilizado em setembro de 2013.

0687 - Coordenar e integrar a atuação governamental na preparação, promoção e realização dos

Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, considerando a geração e ampliação do legado

esportivo, social e urbano, bem como implantar a infraestrutura esportiva necessária.

OBJETIVO:

Órgão Responsável: Ministério do Esporte

Análise Situacional do Objetivo

Em 2013, as ações em relação ao Apoio à Implantação de Infraestrutura para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio

2016 foram realizadas em nível de país, tendo uma abrangência em todas as regiões. Parcerias foram firmadas, estudos

técnicos foram realizados e foram constatadas as necessidades de ampliação de investimentos em infraestrutura para o

crescimento da prática de esportes, assim como a inclusão da possibilidade de detecção de talentos que poderão elevar o

país a níveis internacionais.

Atualmente, existem mais de 327 processos relacionados à geração e ampliação do legado esportivo, social e urbano, bem

como à implantação da infraestrutura esportiva necessária para a realização dos jogos. Em 2013, somente de contratos de

repasse e recursos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento),  39 novos processos iniciaram a execução,

totalizando mais de R$ 500 milhões de recursos direcionados para as obras de infraestrutura esportiva no país.
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Em dezembro, foi divulgada a lista das 285 unidades dos Centros de Iniciação ao Esporte (CIE) a serem instaladas em

263 municípios, em todas as 27 unidades da Federação, com investimento estimado em R$ 967 milhões do Orçamento

Geral da União, no âmbito do PAC2.

Na atual estrutura, com a criação da Diretoria de Infraestrutura de Esporte, a dinâmica de coordenar e integrar a atuação

do Ministério do Esporte perante os entes tem um aproveitamento mais eficiente. Uma integração mais direta com os

envolvidos, através de reuniões técnicas e formação de corpo técnico para análise de projetos, teve como resultado

imediato a maximização do uso dos recursos que estão sendo utilizados para a implantação da infraestrutura necessária

para a realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos RIO 2016, assim como os legados que servirão para as gerações

futuras.

A oportunidade da realização desse evento remete à necessidade de disseminar o esporte em todo o território nacional,

através da capacidade de gerir as soluções adequadas a cada necessidade. Todos os projetos analisados e aprovados

seguem normas construtivas de mobilidade, acessibilidade, estudos de viabilidade técnica e financeira, além das

necessidades ambientais.

Metas 2012-2015

Garantir a eficiente atuação governamental na preparação, promoção e realização dos Jogos Olímpicos e

Paraolímpicos Rio 2016
·

Análise Situacional da Meta

Os esforços governamentais para preparação, promoção e realização dos Jogos Olímpicos envolvem as três esferas de

governo. Para coordenar a ação dos governos federal, estadual e municipal, foi criada a Autoridade Pública Olímpica

(APO), consórcio público responsável por coordenar as ações de planejamento, monitoramento e entrega de obras e

serviços necessários à realização dos Jogos, elaboração da Matriz de Responsabilidades - visando a definição das

obrigações das partes -, assim como o planejamento do uso do legado dos Jogos, entre outros pontos. Ao longo de

2012, a APO atuou no acompanhamento das instâncias constituídas pelos entes federados para a implementação dos

projetos relacionados aos Jogos, participando dos encaminhamentos.

No âmbito do Governo Federal, aos moldes da estrutura de governança estabelecida para a organização da Copa do

Mundo 2014, foi instituído o Comitê Gestor dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 (CGOLIMPÍADAS), que

deve estabelecer diretrizes para as ações do Governo. Também foi criado o Grupo Executivo dos Jogos Olímpicos e

Paraolímpicos de 2016 (GEOLIMPÍADAS), com a missão de monitorar a implementação e execução das ações

definidas pelo CGOLIMPÍADAS. Ambas as instâncias estão em funcionamento e são coordenadas pelo Ministério do

Esporte.

Para a realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, será necessária a realização de obras e empreendimentos na

cidade do Rio de Janeiro. Assim, serão feitos investimentos da ordem de 12,5 bilhões de reais, dos quais cerca de 2,6

bilhões são destinados à infraestrutura para a acomodação das comitivas e 1,5 bilhões para a construção e

modernização de instalações esportivas. Além disso, o Ministério do Esporte tem repassado recursos para a preparação

de atletas em 28 modalidades olímpicas e paraolímpicas.

Além do que foi executado acima, o Ministério do Esporte promoveu a manutenção das ações iniciadas em exercícios

anteriores e que contribuem para o alcance da meta:

- Acordo de Cooperação Técnica com a Caixa Econômica Federal, com duas equipes, uma em Brasília/DF e outra no

Rio de Janeiro/RJ;

- Disponibilidade de criação de uma Gerência ou Representação de Filial no Rio de Janeiro, com corpo técnico, para

fiscalização e acompanhamento das grandes obras dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016;

- Contratação de Consultorias Especializadas;

- Desenvolvimentos de sistemas e metodologias de acompanhamento e desempenho da execução dos objetivos;

- Acordo de Cooperação Técnica entre o Ministério do Esporte, o Município do Rio de Janeiro e a APO - Autoridade

Pública Olímpica.

- Acordo de Cooperação Técnica entre o Ministério do Esporte, o Estado do Rio de Janeiro e a APO.
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Implantar e modernizar a infraestrutura esportiva necessária à realização dos Jogos Rio 2016 e identificar,

fomentar e desenvolver ações e medidas que contribuam para a geração e ampliação de legado esportivo
·

Análise Situacional da Meta

Além da continuação das ações de anos anteriores, foram desenvolvidas, no ano de 2013, a inclusão de várias frentes

de atuação, de forma a atingir praticamente todas as regiões do país, através da concretização de contratos de repasses,

descentralização de crédito, termos de compromissos, conforme a relação abaixo:

- Termo de Cooperação com as seguintes Universidades:

. UFVJM – Pista de Atletismo – Licitação em andamento;

. UFLA– Pista de Atletismo – Obra iniciada;

. UFSC – Pista de Atletismo e Centro Tecnológico de Tênis – Licitação em andamento;

. UFRN – Pista de Atletismo com Iluminação – Licitação em andamento;

- Contrato de Repasse/Convênio:

Em 2013 também foram realizados contratos de repasse ou convênio com 18 municípios em 14 estados, além do Rio de

Janeiro, para a implantação de centros de treinamento e para a modernização ou ampliação dos centros existentes

nestas cidades.

Ressalte-se, ainda, a inclusão dos Centros de Iniciação ao Esporte (CIE), no âmbito do Programa de Aceleração do

Crescimento (PAC2). Os CIEs  irão ampliar a oferta de infraestrutura de equipamento público esportivo qualificado,

incentivando a iniciação esportiva em territórios de alta vulnerabilidade social das grandes cidades brasileiras. O

projeto integra, num só espaço físico, atividades e a prática de esportes voltados ao esporte de alto rendimento,

estimulando a formação de atletas entre crianças e adolescentes.

Em dezembro de 2013, 285 Centros de Iniciação ao Esporte (CIE) foram selecionados em 263 municípios em todos os

estados brasileiros. Os investimentos somam R$ 967 milhões, para garantir a oferta de equipamento público

qualificado, incentivando a iniciação ao esporte em território de vulnerabilidade social das grandes cidades brasileiras.
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