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PROGRAMA: 2035 - Esporte e Grandes Eventos Esportivos
Indicadores
Indicador

Referência

Unid. Medida
Data

Acompanhamento

Índice

Data

Índice

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

%

31/12/2009

89,45

-

-

Proporção de Municipios com
calendário de eventos esportivos

%

31/12/2009

65,91

-

-

Proporção de Municípios com
Conselho Municipal de Esporte

%

31/12/2009

11,2

-

-

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

%

31/12/2009

83,22

-

-

Taxa de acesso ao esporte nas escolas
públicas da Educação Básica que
participam do Mais Educação/MEC

%

31/12/2010

11,49 31/12/2014

45,76

R$ milhão

31/12/2010

193,22 31/12/2014

246,48

Volume de Recursos captados pela
Lei de Incentivo ao Esporte - LIE

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 das Munic's
2011, 2012 e 2013. 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 das Munic's 2011,
2012 e 2013. 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 das Munic's 2011,
2012 e 2013. 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 das Munic's 2011, 2012 e 2013.
Portanto, não há como atualizar o indicador.

OBJETIVO: 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.
Órgão Responsável: Ministério do Esporte
Análise Situacional do Objetivo
Com vistas ao cumprimento desse Objetivo, de 2012 a 2014 foram mantidos os principais Programas desenvolvidos pelo
Ministério do Esporte, destacando-se:
• Programa Segundo Tempo (PST) – Padrão e suas vertentes (projetos especiais): O PST é um programa que visa
democratizar o acesso ao esporte educacional de qualidade, como forma de inclusão social de crianças, adolescentes e
jovens em situação de vulnerabilidade social;
• Esporte da Escola: O Esporte da Escola é uma atividade assumida pelo PST na parceria com o Ministério da Educação
Esporte e Grandes Eventos Esportivos

677

por meio do Programa Mais Educação no Macrocampo Esporte e Lazer e que tem como objetivo viabilizar a oferta do
Esporte Educacional na escola, integrado ao projeto político pedagógico na perspectiva da educação em tempo integral;
• Forças no Esporte: O Forças no Esporte (PROFESP) é um programa decorrente da parceria firmada entre o Ministério
do Esporte e o Ministério da Defesa, que tem por objetivo implantar o Programa Segundo Tempo na 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;
• Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC) e suas vertentes (Núcleos “Urbanos” e “Para Povos e Comunidades
Tradicionais”):
O PELC tem por objetivo geral contribuir com a democratização do acesso ao esporte recreativo e ao lazer, por meio da
promoção de ações educativas que propiciam: a prática de atividades físicas, culturais e de lazer, que envolvam todas as
faixas etárias e as pessoas portadoras de deficiência; o estímulo à convivência social, a formação de gestores e lideranças
comunitárias; o fomento à pesquisa e à socialização do conhecimento, contribuindo para que o esporte e o lazer sejam
tratados como políticas públicas e direito de todos;
• Programa Vida Saudável: Com o objetivo de democratizar o lazer e o esporte recreativo, priorizando o protagonismo da
pessoa que envelhece, na perspectiva da emancipação humana e do desenvolvimento comunitário. Em 2013 o Vida
Saudável (que no exercício anterior era um núcleo do PELC – Todas as Idades), foi desmembrado e implantado como um
Programa Social de Esporte e Lazer. Assim, em 2014, promove acesso de idosos (acima de 60 anos) à prática de
atividades físicas, culturais e de lazer;
• Realização dos Jogos dos Povos Indígenas: O Ministério do Esporte, tem buscado incentivar, fomentar e valorizar o
esporte tradicional indígena, bem como implementar programas e projetos voltados a esse público, fomentando a
participação, ampliação e efetivação de programas já existentes, no intuito da valorização dos atletas indígenas, dandolhes, a oportunidade de ascensão no esporte profissional. A ação dos Jogos foi substituída em 2014 por um Plano
Orçamentário na Ação 20JP para passar a recepcionar pleitos não só de Jogos Nacionais, como também jogos locais de
etnias diversas e mesmo Jogos Mundiais, e nos anos seguintes passará a estabelecer uma relação entre esses jogos
enquanto etapa de uma política mais ampla de esporte e lazer para os povos indígenas;
• Apoio a Eventos de Esporte Participação e Escolar: São viabilizados a promoção e o apoio a eventos de esporte e lazer,
inclusive os de criação nacional, identidade cultural, natureza comunitária e interdisciplinar; a participação em eventos
que possibilitem a iniciação e a vivência esportiva; além do desenvolvimento e apoio a ações ligadas a estudos, diálogos e
práticas de esporte e lazer;
A finalidade da Realização e Apoio a Eventos e Competições de Esporte Participativo e de Esporte Escolar é desenvolver
atividades que contribuam para ampliar o acesso ao esporte a todas as faixas etárias, estruturar e apoiar o
desenvolvimento de uma política de esporte escolar, articulando as ações voltadas à formação esportiva, iniciação
esportiva e competições estudantis, bem como apoiar ações ligadas ao estudo e prática de esporte e lazer;
• Redes CEDES: Foi uma ação estruturante para fomento e difusão de pesquisas executadas através da Chamada
ME/CNPq Nº 091/2013 (Seleção pública de projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, voltados para o
desenvolvimento do Esporte em suas diferentes dimensões). Esse edital possibilitou participação dos diversos
pesquisadores da rede no processo de seleção supracitado. Destaque-se também como importante a parceria com o MEC
no PROEXT - Programa de Extensão Universitária, que estimula experiências inovadoras no campo da extensão com
projetos esportivos, ao tempo que estimula novos pesquisadores a registrarem suas experiências.
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Ademais, além os resultados dos Programas apresentados nas metas instituídas no PPA 2012-2015 objeto do presente
monitoramento, importa registrar os resultados aferidos em Ações previstas no Plano Orçamentário, relativos aos
exercícios de 2012 – 2014:
• Desenvolvimento de atividades e Apoio a Projetos para a População Indígena:
- Formalização/realização de 3 eventos, sendo possível ultrapassar a Meta Física prevista de 6 etnias, quais sejam:
a) 1º Jogos Mundiais dos Povos Indígenas (evento previsto para Setembro/2015): com a participação de 44 etnias em
beneficio de 2.200 indígenas, sendo 22 etnias brasileiras (com até 50 indígenas por delegação = 1.100 indígenas) e de 22
etnias de países convidados (com até 50 etnias por delegação = 1.100 indígenas);
b) Jogos Indígenas Pataxós: com a participação de 1 etnia e 2.500 indígenas/beneficiados;
c) Fórum Nacional de Políticas Públicas de Esporte e Lazer dos Povos Indígenas: prevendo o atendimento de 190
etnias/indígenas participantes.
• Realização e apoio a eventos de Esporte, Lazer e Inclusão Social:
- Eventos e Competições Educacionais: Foram apoiados 27 eventos, por meio de 11 parcerias firmadas no exercício.
- Eventos e Competições de Participação: Foram realizados 06 eventos, por meio de 06 parcerias.
- Eventos Científicos, Acadêmicos e de Gestão, e Fomento a Pesquisas (Que implementa o Programa REDE CEDES):
Foram totalizados 21 projetos mediante a realização de 13 eventos científicos e 01 pesquisa; publicação de 03 livros e 03
periódicos; e desenvolvimento de 01 repositório de armazenamento e documentação de produtos apoiados pela Rede
CEDES.

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
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.
De forma a demonstrar a evolução histórica, foi estratificado o quantitativo de beneficiados pelo PST ao longo dos
exercícios de 2012 - 2014:
• 2012: 2,4 milhões;
• 2013: 4.061.861 milhões; e
• 2014: 4.091.661 milhões.
Convém destacar que dos 4.091.661 beneficiados do exercício de 2014, 410.800 beneficiados são relativos ao PST
implementado por meio de parcerias públicas (Capitais e Municípios); e 3.680.861 beneficiados nas Escolas do Mais
Educação por meio do Esporte da Escola.
Sendo assim, considerando a meta de 1.296.000 beneficiados nas capitais e municípios e 6.136.960 nas escolas do Mais
Educação, e que já acumulado 4.091.661 beneficiados, tem-se o alcance global de 55,04% dessa Meta até
Dezembro/2014.
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Ressalte-se que para fins de cálculo, não são somados os resultados dos exercícios anteriores com o apresentado em
2014, uma vez que se trata de uma política contínua, onde o total de beneficiados do último exercício de 2014
representa o acumulado do atendimento, ou seja, o crescimento do Programa ao longo dos anos.
Por fim, quanto a regionalização, tendo em vista que o maior volume de beneficiados do Programa se dá por meio da
parceria com o Mais Educação – Esporte da Escola, e que o programa está sendo implementado em escolas de IDEB
abaixo de 2,9, há uma maior concentração de beneficiados na Região Nordeste. Nessa perspectiva e em face dos
percentuais ora apresentados, resta evidente que a meta da região Nordeste será superada, enquanto que a de outras
regiões pode não ser atingida. Assim, revela-se a viabilidade de revisão também das metas regionais.
Quantidade alcançada
4.091.661
Data de Referência
13/02/2015
Regionalização da Meta
Nacional
Região Centro-Oeste
Região Nordeste
Região Norte
Região Sudeste
Região Sul

·

Total
241.000
505.017
2.033.595
887.638
2.961.661
804.049

Unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade

Qtde. Alcançada
585.187
203.362
1.865.050
462.760
660.934
314.368

Data
13/02/2015
13/02/2015
13/02/2015
13/02/2015
13/02/2015
13/02/2015

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
As parcerias do PST, PELC e Vida Saudável contemplaram a iniciativa da gestão de implementação 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 CidadesSede da Copa do Mundo FIFA 2014 e suas regiões metropolitanas.
No particular dos Projetos destinados ao atendimento das 12 cidades e regiões metropolitanas, voltados para o Legado
Social Esportivo e de Lazer nas Cidades-Sede da Copa do Mundo FIFA 2014 e suas regiões metropolitanas, em 2014
foram executados os 57 Projetos formalizados em 2013, sendo 24 do PST; 08 do Vida Saudável e 25 PELC.
Com relação aos Eventos, em 2014 foram realizados 54 Eventos como legado dos megaeventos (os quais estão
articulados ao proposto na meta), sendo 45 em “cidades-sedes” e 09 “nacionais”.
Desta forma, somando-se os 25 projetos/eventos obtidos em 2012, os 65 projetos/eventos obtidos em 2013 e os 111
projetos/eventos obtidos em 2014, tem-se o total de 201 projetos como resultado realizado até Dezembro de 2014,
correspondendo ao percentual de 88,16% da meta (228 projetos/eventos).
Contudo, convém reiterar a proposta de suprimir esta meta com base na seguinte justificativa apresentada em 2013,
quando da avaliação do PPA: “Considerando que para 2013 houve a fusão da ação orçamentária correspondente 20JR –
Desenvolvimento de Ações de Esporte e Lazer como Legado Social dos Grandes Eventos, com as ações 20JP –
Desenvolvimento de Atividades e Apoio a Projetos de Esporte Educacional e de Esporte e Lazer e 20 JQ – Realização
e apoio a competições e eventos de esporte e lazer , entende-se que essa meta deverá ser suprimida, já que os projetos
de legado estarão integrados aos programas desenvolvidos nessas ações, não tendo como garantir, nem tampouco aferir
os resultados inicialmente previstos para essa meta no PPA quando de sua elaboração, visto que a partir desse ano não
houve orçamento específico para projetos de legado social.” Desta forma, desde 2013 os dados relativos aos projetos
dessa natureza passaram a ser computados nas demais metas que mensuram os diversos programas.
Quantidade alcançada
201
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Data de Referência
13/02/2015
Regionalização da Meta

Total

Cidades-sede
Nacional
Rio de Janeiro

·

Unidade
12
215
1

Qtde. Alcançada

unidade
unidade
unidade

Data

30 13/02/2015
168 13/02/2015
3 13/02/2015

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
Até o exercício de 2012 o Vida Saudável era um núcleo do PELC. Somente a partir de 2013 é que foi desmembrado e
implantado como um Programa Social de Esporte e Lazer. O Programa Vida Saudável promove acesso de idosos,
acima de 60 anos, à prática de atividades físicas, culturais e de lazer.
De forma a demonstrar a evolução histórica, foram estratificados os municípios beneficiados pelo Vida Saudável ao
longo dos exercícios de 2012-2014, totalizando 78 municípios e 36,6 mil beneficiados.
• 2012: 27 municípios; 7.600 beneficiados;
• 2013: 39 municípios; 21.200 beneficiados; e
• 2014: 12 municípios; 7.800 beneficiados.
Cabe destacar, ainda, que nos resultados do Vida Saudável de 2014 estão incluídas as parcerias firmadas no sentido do
cumprimento da meta de Legado Social e Grandes Eventos – Copa 2014 e Olimpíadas e Paralimpíadas 2016.
Contudo, considerando a descrição da meta em apreço, embora constem 27 capitais e 553 municípios, vislumbra-se que
esses não são cumulativos, tendo em vista que a distribuição regional totaliza apenas 553 municípios.
Desta forma, para fins de cálculo foi levado a efeito a meta de 553 municípios (sendo 27 capitais), tendo o Vida
Saudável apresentado um resultado acumulado de 78 municípios, que corresponde ao alcance global de 14,10% dessa
Meta até Dezembro de 2014 (justifica-se a redução em face do resultado apresentado em Junho/2014, devido a
exclusão de municípios em função da identificação de sobreposição de projetos).
Quantidade alcançada
78
Data de Referência
13/02/2015
Regionalização da Meta

Total

Nacional
Região Centro-Oeste
Região Nordeste
Região Norte
Região Sudeste
Região Sul

·

Unidade
327
10
42
12
122
40

unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade

Qtde. Alcançada
68
0
2
0
5
3

Data
13/02/2015
13/02/2015
13/02/2015
13/02/2015
13/02/2015
13/02/2015

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
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tratados como políticas públicas e direito de todos.
De forma a demonstrar a evolução histórica, foram estratificados os municípios beneficiados pelo PELC ao longo dos
exercícios de 2012 – 2014, totalizando 251 municípios e 413.454 beneficiados.
• 2012: 28 municípios; 15.254 beneficiados;
• 2013: 95 municípios; 224.000 beneficiados; e
• 2014: 128 municípios; 174.200 beneficiados.
Cabe destacar, ainda, que nos resultados do PELC de 2014 estão incluídas as parcerias firmadas no sentido do
cumprimento da meta de Legado Social e Grandes Eventos – Copa 2014 e Olimpíadas e Paralimpíadas 2016. Desta
forma, para fins de cálculo (considerando a meta de 553 municípios), o PELC apresenta um acumulado de 251
municípios e o alcance global de 45,39% dessa Meta até Dezembro de 2014. (justifica-se a redução em face do
resultado apresentado em Junho/2014, devido a exclusão de municípios em função da identificação de sobreposição de
projetos).
Quantidade alcançada
251
Data de Referência
13/02/2015
Regionalização da Meta

Total

Nacional
Região Centro-Oeste
Região Nordeste
Região Norte
Região Sudeste
Região Sul

·

Unidade
327
10
42
12
122
40

unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade

Qtde. Alcançada
204
0
13
1
17
16

Data
13/02/2015
13/02/2015
13/02/2015
13/02/2015
13/02/2015
13/02/2015

Incluir nas diretrizes dos programas relacionados ao esporte, lazer e atividade física a equidade de gênero e raça
Análise Situacional da Meta
No ano de 2014 foram produzidos e distribuídos 10.000 exemplares da Coleção de Práticas Corporais da Escola,
composta de 4 volumes: 1 - Esportes de Invasão; 2 - Esportes de Marca e com Rede Divisória ou Muro/Parede de
Rebote; 3 - Ginástica, Dança e Atividades Circenses; e 4 - Lutas, Capoeira e Práticas Corporais de Aventura. Ressaltase que a referida Coleção é voltada para os monitores que participam do Curso de Extensão do Esporte da Escola, e
aborda de forma transversal as temáticas de gênero e de raça, incentivando atitudes inclusivas e respeitosas, bem como
desencorajando comportamentos preconceituosos.
Ademais, em 2014 também foram publicado os livros:
• CELEBRANDO OS JOGOS, A MEMÓRIA E A IDENTIDADE: XI Jogos dos Povos Indígenas – Porto Nacional –
Tocantins, 2011;
• LEGADOS DO ESPORTE BRASILEIRO: contemplando as temáticas “Patrimônio indígena e afro-brasileiro como
legado cultural de esporte e lazer”, “Múltiplas ações e diversidade de corpos na inclusão social pelo esporte:
contribuição do Programa Segundo Tempo” e “Legados esportivos e inclusão social: por uma política de equidade de
gênero no futebol”;
• I CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DE LAZER: contemplando na temática “GT 05 – Juventudes e
Jovens negros nos estudos do Lazer: onde estão?”.
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Por fim, registra-se que foram mantidas todas as ações implementadas e já informadas nos exercícios de 2012 e 2013,
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 (desde 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.

OBJETIVO: 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.
Órgão Responsável: Ministério do Esporte
Análise Situacional do Objetivo
No contexto dos esforços para cumprimento do Objetivo em questão, o ME tem desenvolvido os seguintes projetos:
Preparação de Atletas
O apoio aos atletas é o caminho estruturante para o desenvolvimento do esporte de alto rendimento no Brasil. A ação
passa pelo apoio às entidades do Sistema Nacional do Desporto (COB, CPB, Confederações, Federações, Clubes, entre
outros), por meio de projetos aprovados em editais de chamadas públicas, com a aquisição de equipamentos e materiais
esportivos, apoio a equipes multidisciplinares, apoio à realização e participação em treinamentos e competições nacionais
e internacionais, procedimentos científicos e preparação de profissionais dessa área esportiva.
Programa Bolsa Atleta
É o maior programa de patrocínio individual do mundo, tendo beneficiado 7.620 atletas, em 2014. O público-beneficiário
é composto por atletas de alto rendimento que obtiveram 1ª, 2ª ou 3ª colocação em competições nacionais e internacionais
de sua modalidade, com prioridade para modalidades que compõe os programas Olímpicos e Paralímpicos. Desde sua
criação em 2005, com o objetivo de formar, manter e renovar periodicamente gerações de atletas, o programa já ofereceu
mais 43 mil bolsas, com investimentos superiores a R$ 521 milhões. Atualmente, são cinco as categorias de bolsa
oferecidas pelo Ministério do Esporte: Atleta de Base, Estudantil, Nacional, Internacional e Olímpico/Paralímpico, além
da categoria Atleta Pódio.
Para aprimorar a destinação dos recursos e otimizar o processo de concessão, foi iniciado em 2014 o processo de revisão
de marcos legais, com as primeiras mudanças apontadas na Portaria ME 164/2011 e na publicação das Resoluções 40 e
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41 aprovadas pelo CNE em dezembro de 2014.
Plano Brasil Medalhas
Com o objetivo de colocar o Brasil entre os 10 primeiros colocados no quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos e entre
os cinco primeiros nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, foi lançado, em 2012, o Plano Brasil Medalhas.
Além do financiamento já existente ao esporte de alto rendimento, o Plano Brasil Medalhas assegurou R$ 1 bilhão
adicional aos esportes olímpicos e paralímpicos em sua preparação para o Rio 2016. Uma parte desse montante, R$ 690
milhões, destina-se a apoiar as seleções, por diversas ações, entre elas a Bolsa Pódio (criada pela Lei 12.395/2011),
contratação de técnicos e equipes multidisciplinares, compra de equipamentos e materiais e viagens para treinamentos e
competições. Os outros R$ 310 milhões estão sendo utilizados em construção, reforma e equipagem de centros de
treinamento de várias modalidades e complexos multiesportivos.
As modalidades olímpicas apoiadas pelo Plano são: águas abertas (novo nome para maratona aquática), atletismo,
basquetebol, boxe, canoagem, ciclismo BMX, futebol feminino, ginástica artística, handebol, hipismo (saltos), judô,
lutas, natação, pentatlo moderno, taekwondo, tênis, tiro esportivo, triatlo, vela, vôlei e vôlei de praia. As paralímpicas
são: atletismo, bocha, canoagem, ciclismo, esgrima em cadeiras de rodas, futebol de 5, futebol de 7, goalball,
halterofilismo, hipismo, judô, natação, remo, tênis de mesa e voleibol sentado.
Outra ação do Plano Brasil Medalhas 2016 é a destinação de recursos para construção, reforma e operação de 22 centros
de treinamento, selecionados em conjunto com os Comitês Olímpico e Paralímpico, as confederações nacionais, clubes,
estados e municípios. Desses, 21 são centros de modalidades olímpicas e um paralímpico, seguindo a recomendação do
Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), que vai unificar todas as modalidades em um só local de treinamento. O apoio
também prevê a aquisição de equipamentos esportivos.
As empresas estatais também fazem parte do projeto ao apoiar modalidades esportivas por meio de patrocínio. Banco do
Brasil (apoio à vela, vôlei de praia e o pentatlo moderno), Banco do Brasil e Correios (handebol), BNDES (canoagem e
hipismo), Caixa Econômica Federal (atletismo, ciclismo, BMX, futebol feminino, ginástica, lutas, modalidades
paralímpicas e tiro esportivo), Correios (natação, águas abertas e tênis), Petrobras (judô) e a Petrobras (boxe e
taekwondo).
Programa Atleta Pódio
O programa oferece apoio diferenciado aos atletas, com bolsas que variam de R$ 5 mil a R$ 15 mil. O principal requisito
para entrada no programa é o atleta figurar entre os 20 primeiros colocados no ranking mundial das respectivas
modalidades olímpicas. O programa define a forma, os critérios e os apoios para os atletas do Plano Brasil Medalhas, ou
seja, aqueles que competem em modalidades individuais com maiores chances de conquista de medalhas nos Jogos
Olímpicos e Paralímpicas Rio 2016. Em 2014, 220 atletas, estavam no programa, sendo 138 olímpicos e 82
paraolímpicos.
Centro de Iniciação ao Esporte – CIE
Objetiva a construção de instalações esportivas com a adoção de parâmetros oficiais, com o intuito de ampliar a oferta de
infraestrutura de equipamento público esportivo qualificado, incentivando a iniciação esportiva em territórios de alta
vulnerabilidade social das grandes cidades brasileiras, permitindo a identificação de talentos e a formação de atletas nos
municípios e estimulando o desenvolvimento da base do esporte de alto rendimento nacional, de forma a atender crianças
e jovens que iniciarem a prática de modalidades olímpicas e paralímpicas.
O Ministério do Esporte aprovou 285 projetos que beneficiam 263 municípios brasileiros distribuídos por regiões da
seguinte forma: Centro-Oeste, 19; Nordeste, 77; Norte, 27; Sudeste, 104; Sul, 36. Dos 285 projetos aprovados foram
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assinados 269 Termos de Compromisso. Os entes selecionados já concluíram a primeira etapa do Projeto, referente à
entrega dos projetos de sondagem, fundação e implantação à CAIXA. Os municípios já estão na segunda etapa, referente
ao Início da Obra, tendo no máximo 180 dias para conclusão da obra para os Modelos 1 (Ginásio) e 2 (Ginásio e Quadra
Externa Descoberta), e 210 para conclusão da obra para o Modelo 3 (Ginásio e Estrutura de Atletismo).
O ME desenvolveu a concepção do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) no âmbito da segunda etapa do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC 2). O projeto integra, num só espaço físico, atividades de iniciação e de formação de
atletas em até 13 modalidades olímpicas, seis paralímpicas e uma não olímpica.
Os diferenciais do programa são: fornecimento de projeto-padrão básico para tornar mais ágil a ação; pagamento do
projeto de adaptação (implantação, sondagem e fundação) pelo órgão gestor – ME; projetos com tipologia compatível
com os dados eólicos de cada região do país, permitindo economicidade e segurança; adaptabilidade do projeto para
criação de centros especializados em determinadas modalidades esportivas; possibilidade de alteração do modelo de
projeto-padrão básico inscrito no ato da seleção para outro de dimensão inferior, com o objetivo de adaptação ao terreno
selecionado. Com isso, amplia-se a oferta de infraestrutura de equipamento público esportivo qualificado, incentivando a
iniciação esportiva em áreas de alta vulnerabilidade social das grandes cidades brasileiras.
Rede Nacional de Treinamento
A Rede Nacional de Treinamento está sendo estruturada pelo governo federal em parceria com estados, municípios e
universidades. Instituída por meio da nova Lei nº 12.395/2011, tem como finalidade identificar e desenvolver talentos e
jovens atletas nas modalidades olímpicas e paralímpicas, desde a base até a elite esportiva. Composta por centros de
treinamento de alto rendimento, nacionais, regionais e locais, a rede é coordenada pelo Ministério do Esporte, em parceria
com o COB, CPB e centros regionais e locais.
A ação articulada tem a finalidade de disseminar métodos de treinamento; desenvolver e aplicar ciência e medicina do
esporte; capacitar profissionais e expandir conhecimento esportivo; proporcionar encadeamento de carreira ao atleta;
modernizar instalações esportivas; e viabilizar materiais adequados a cada fase de preparação do atleta.
Objetiva organizar o esporte de alto rendimento em uma rede nacional de instalações de vários tipos, dimensões e
estruturas. A Rede integra os 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 e 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.
Os projetos estão em diferentes estágios, desde instalações inauguradas nos últimos anos e em pleno funcionamento,
outras prontas para inauguração, 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 ME, tendo a Rede Nacional conexão 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.
Atualmente temos 31 universidades, 3 clubes, 3 instalações militares, 3 complexos multiesportivos, 5 instalações
estaduais, 7 instalações municipais e 1 instalação federal, além da previsão de 168 CIE's.

Metas 2012-2015

·

Apoiar 100% das modalidades esportivas dos Programas Olímpico e Paraolímpico, visando à preparação para
Rio 2016.
Análise Situacional da Meta
Considerando o valor acumulado entre 2012 a 2014 a o Ministério do Esporte apoiou a 59 das 61 modalidades que
compõem os programas Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, alcançando 97% da meta acumulada. Cabe ressaltar que
em 2014 houve um avanço de 13% na meta, com a contemplação de mais 08 modalidades.
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Obs.: Em 2013 eram considerada 58 modalidades, todavia houve o desmembramento de algumas delas passando a ser
considerado 61 modalidades (em anexo).
Quantidade alcançada
97
Data de Referência
31/12/2014

·

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
Na promoção da defesa dos direitos do torcedor, foi realizado um ciclo de Seminários: “Uma Década do Estatuto do
Torcedor e a Violência nos Estádios”, nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná (com a participação de
autoridades de Santa Catarina e Rio Grande do Sul). O objetivo central dos encontros é a criação de uma cooperação
regular entre as instâncias do futebol, da polícia e da justiça, as quais, historicamente, são desarticuladas em todos os
entes federados.
Especificamente na prevenção da violência, relacionadas às torcidas organizadas em todo o território nacional, foi
realizado o III Seminário Nacional de Torcidas Organizadas que teve por foco a estruturação de uma organização de
torcedores em nível nacional visando a interlocução com órgãos e políticas públicas voltadas para construção de uma
política de paz nos espetáculos esportivos.
Para promover a articulação em todos os órgãos federais, estaduais e municipais que tenham relação direta com a
prevenção e o enfrentamento às questões de segurança pública dos torcedores, foram realizadas reuniões com
representantes do Ministério da Justiça, do Ministério Público, das Federações de Futebol, das Polícias Militar e Civil e
das Torcidas Organizadas. Essas iniciativas têm o objetivo de pacificar os estádios e arenas de futebol no país e garantir
o respeito aos direitos do torcedor.
Tendo como finalidade dar efetividade ao art. 2º- A do Estatuto do Torcedor, o ME desenvolveu o cadastro de torcidas
organizadas, com o objetivo de identificar os locais de atuação e a identificação dos principais responsáveis pelas
torcidas organizadas em todos os estados do Brasil.
Com o intento de promover a paz pela integração social, foram iniciadas conversações, por meio da Agência Brasileira
de Cooperação – ABC, com o Governo da Alemanha, tendo por objetivo promover um acordo internacional de
cooperação.
Com o propósito de desenvolver mecanismos de integração, monitoramento e cooperação voltados ao enfrentamento
da violência no futebol, foi celebrado o Acordo de Cooperação Técnica n° 015/2014, com o Ministério da Justiça,
visando criar um ambiente de coordenação integrado para planejamento e execução de ações conjuntas ao
enfrentamento da violência nos estádios e em seu entorno.
Com vistas às melhorias contínuas nas áreas de segurança, acessibilidade e conforto, houve a finalização da
metodologia do Sistema Brasileiro de Classificação de Estádios, como uma das etapas do Termo de Cooperação para
Descentralização de Crédito n° 24/2012, firmado com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo sua aplicação a
152 estádios de futebol.
Dada a necessidade de se aperfeiçoar os laudos técnicos de incêndio, engenharia, vigilância sanitária, estabilidade
estrutural e segurança, exigidos pela Portaria 238, um estudo de melhorias a estes instrumentos foi realizado no bojo do
Termo de Cooperação para Descentralização de Crédito n° 24/2012, firmado com a UFRJ.
Tendo por finalidade a elaboração de estudo e medidas necessárias ao aperfeiçoamento das condições de segurança nos
espetáculos esportivos, o ME deu ênfase às reuniões da Comissão Nacional de Prevenção e Segurança nos Espetáculos
Esportivos – CONSEGUE, dando início à criação das Câmaras Temáticas, que têm por objetivo promover estudos que
auxiliem os membros da CONSEGUE na tomada de decisões.
Quantidade alcançada
35,58
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Data de Referência
31/12/2014

·

Contemplar 100% dos atletas de modalidades dos Programas Olímpico e Paraolímpico e dos programas Pan e
Parapan-americanos que preencherem os requisitos e se candidatarem ao Bolsa-Atleta, em todas as suas
categorias.
Análise Situacional da Meta
A concessão de Bolsa-Atleta se divide em duas fases. Na primeira fase do pleito, destinada a atletas que compõem os
Programas Olímpico e Paralímpico foram cadastradas 7575 inscrições, das quais 6703 foram contempladas. Os atletas
inscritos que não foram contemplados deixaram de cumprir os requisitos de concessão e por isso tiveram as
solicitações indeferidas.
A segunda fase do pleito, destinada a atletas de modalidades dos Programas Pan-Americano, Parapan-Americano e a
modalidades que não compõem nenhum Programa oficial, foram registrados 1131 inscritos, dos quais 338
exclusivamente das modalidades dos Programas Pan e Parapan-Americano. O número geral de contemplados na
segunda fase foi de 734 atletas, sendo 246 atletas das modalidades dos Programas Pan e Parapan-Americano”. A queda
de aproximadamente 9% é atribuída a rigidez no controle dos processos e as modificações estabelecidas na legislação.
Quantidade alcançada
100
Data de Referência
31/12/2014

·

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
No exercício de 2014, como legado da Copa do Mundo no Brasil, Ministério do Esporte trabalhou no sentido de
acompanhar e participar da tramitação da Proposta de Emenda ao Projeto de Lei n° 5.201/2013 (Lei de
Responsabilidade Fiscal do Esporte). Este Projeto estabelece princípios e práticas de responsabilidade fiscal e
financeira, de gestão transparente e democrática para entidades desportivas, institui um parcelamento especial das
dívidas dos clubes de futebol devidas para União, cria o Fundo para Financiamento de Iniciação Esportiva e autoriza a
criação de novas fontes de recursos para o esporte escolar.
Foi postergado para 2015, em virtude da conclusão do levantamento realizado com a UFRJ ter sido apenas no final do
segundo semestre, O Seminário Nacional com os gestores dos estádios de futebol para os quais foram realizados os
estudos técnicos de classificação e mapeamento da situação atual, em confronto com os laudos técnicos, estabelecido
na proposta de aprimoramento dos laudos técnicos exigidos pelo Decreto nº 6.795, de 16 de março de 2009.
Em apoio à prática de futebol como ferramenta de desenvolvimento social foram realizadas visitas técnicas a
municípios brasileiros visando a implementação da qualificação e requalificação de campos de futebol de várzea, como
meta objetiva para o ano de 2015. E o apoio ao projeto de Cooperação Técnica Bilateral Brasil-Benin “Inclusão Social
por meio da Prática Esportiva do Futebol – Fase II”. O projeto tem por objetivo fornecer qualificação em práticas
desportivas no Brasil, na cidade de Ribeirão Preto/SP, a 22 jovens beninenses, entre 14 e 15 anos em situação de
vulnerabilidade social. Este projeto contemplou o desenvolvimento das capacidades técnicas de dois treinadores
beninenses na formação continuada de jovens em práticas desportivas de futebol.

·

Estimular a formação de atletas e árbitros em parceria com os clubes esportivos e entidades representativas de
árbitros
Análise Situacional da Meta
A formalização de parcerias e convênios com governos municipais e estaduais, universidades, entidades de
administração do esporte, comitês olímpico e paralímpico nacionais e entes federais, principalmente para o apoio à
realização de eventos/competições esportivas, estimulam a formação de atletas e árbitros. Além do investimento direto
em congressos e cursos de capacitação voltados aos atletas, árbitros, técnicos, dirigentes e estudiosos do esporte é
propiciado o intercâmbio tecnológico e científico no meio esportivo. Em 2014, foram formalizados convênios e

Esporte e Grandes Eventos Esportivos

687

parcerias para o atendimento de aproximadamente 7.300 beneficiários entre eventos/competições esportivas e
congressos de modalidades esportivas como: atletismo, basquetebol, balonismo, futsal, futebol de areia, motocross,
velocross, paralímpicas (natação, voleibol sentado, tênis de mesa, basquete em cadeira de rodas, futebol de cinco,
futebol de sete). Ainda, aguarda-se 2015 para a publicação da formalização de parcerias de 2014 para o atendimento
previsto de mais 2.400 beneficiários em modalidades como: biathlon, cross country, ski alpino, ski freestyle,
snowboard, judô, luta olímpica, natação, nado sincronizado e polo aquático.

·

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 Lei nº 12.868, de 15 de outubro de 2013, propiciou alterações na Lei nº 9.615 de 24 de março de 1998 (Lei Pelé) e
especialmente o Art. 18-A da respectiva norma passou a ter efeito em abril de 2014. Este dispositivo determinou às
Entidades do Sistema Nacional do Desporto tais como comitês olímpico e paralímpico nacionais, confederações e
federações esportivas, entidades de práticas esportivas (clubes), ligas esportivas e a Confederação Brasileira de Clubes,
o cumprimento de uma série de medidas voltadas a melhoria e transparência da gestão dessas Entidades como condição
“sine qua non” para o recebimento de recursos da administração pública federal direta e indireta. Tais medidas são
voltadas de modo geral à: limitação de mandato de dirigentes, transparência na gestão e de dados econômicos e
financeiros, garantia da representação de atletas e assegurar uma gestão democrática nas Entidades. O Ministério do
Esporte, por meio da Portaria/ME nº 224, de 18 de setembro de 2014, passou a definir os procedimentos para
verificação do cumprimento dessas exigências agora impostas pela Lei Pelé. No ano de 2014 o ME analisou a situação
de 37 Entidades do Sistema e em 9 destas puderam ser comprovados o cumprimento das exigências.
O ME está organizando um novo formato de avaliação considerando as adequações previstas na Lei e em 2015 será
realizada a próxima avaliação das ENADs.
Quantidade alcançada
71,42
Data de Referência
31/12/2014

·

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
No estímulo à criação e consolidação de competições regionais, à racionalização do calendário do futebol profissional e
contribuição para o desenvolvimento do futebol feminino, foram realizadas várias atividades de estruturação:
- Realizada a I Copa Brasil Universitária de Futebol Feminino, no período de 18 a 26 de maio de 2014, com 24 a
participação de Universidades dos Estados da Federação.
- 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.
- Participação da representante do Ministério do Esporte no evento denominado MOVE BRASIL / SESC CAMPINAS,
e do Seminário Estadual "A Mulher no Futebol" Pelotas – RS, nos dias 27 e 28 de maio de 2014. Participação conjunta
com a FIFA e COL, para tratar da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2015. Participação no debate “O futebol
feminino profissional que queremos para o Brasil” no Museu da República (Catete) palco do Espaço Futebol para a
Igualdade.
- Realização de Reunião do Grupo de Trabalho, instituído através da Portaria nº 316 de 19 de dezembro de 2013, com
objetivo de debater melhorias para o desenvolvimento do futebol feminino.
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- Em relação ao Futebol Feminino, foi promovido o “Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino”, que contou com a
participação de 20 (vinte) equipes esportivas, realizado com o apoio da Caixa Econômica Federal e da Confederação
Brasileira de Futebol – CBF. Foram realizadas a “I Copa Brasil Escolar Universitária de Futebol Feminino”, por
convênio com a Confederação Brasileira de Desporto Universitário – CBDU, com a participação de 24 (vinte e quatro)
estados da federação e a “VI Copa Libertadores de Futebol Feminino”. Para o desenvolvimento do esporte escolar foi
realizada Chamada Pública para formatação e promoção da Copa Brasil Feminina Escolar de Futebol de Campo (Sub17), a ser realizada em duas etapas, estadual – para os 27 estados da federação Nacional.

·

Interligar e alinhar Centros de Treinamento nacionais, regionais e municipais - Rede Nacional de Treinamento.
Análise Situacional da Meta
A Rede Nacional de Treinamento está sendo estruturada pelo governo federal em parceria com estados, municípios e
universidades. Instituída por meio da nova Lei nº 12.395/2011, tem como finalidade identificar e desenvolver talentos e
jovens atletas nas modalidades olímpicas e paralímpicas, desde a base até a elite esportiva. Composta por centros de
treinamento de alto rendimento, nacionais, regionais e locais, a rede é coordenada pelo Ministério do Esporte, em
parceria com o COB, CPB e centros regionais e locais.
A ação articulada tem a finalidade de disseminar métodos de treinamento; desenvolver e aplicar ciência e medicina do
esporte; capacitar profissionais e expandir conhecimento esportivo; proporcionar encadeamento de carreira ao atleta;
modernizar instalações esportivas; e viabilizar materiais adequados a cada fase de preparação do atleta.
Objetiva organizar o esporte de alto rendimento em uma rede nacional de instalações de vários tipos, dimensões e
estruturas. A Rede integra os 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 e 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.
Os projetos estão em diferentes estágios, desde instalações inauguradas nos últimos anos e em pleno funcionamento,
outras prontas para inauguração ainda 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 ME, tendo a Rede Nacional conexão 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.
Atualmente temos 31 universidades, 3 clubes, 3 instalações militares, 3 complexos multiesportivos, 5 instalações
estaduais, 7 instalações municipais e 1 instalação federal, além da previsão de 168 CIEs.
Na área de esporte educacional e de lazer foi investido R$ 394,7 milhões em infraestrura esportiva, possibilitando o
atendimento a 833 municípios brasileiros. Do referido montante de recursos, 82,4% é decorrente de emendas de 346
parlamentares.
A realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Brasil é uma oportunidade de investimentos para a ampliação do
esporte de alto rendimento e do esporte de base, reduzindo as desigualdades regionais na prática do esporte.
Em 2014, foram concluídas 3 (três) instalações de alto rendimento para modalidade de atletismo em parceria com as
Universidades Federais do Rio Grande do Norte, de Goiás e do Maranhão. Ainda na modalidade atletismo, estão em
execução 14 (catorze) instalações em parceria com Universidades Federais e Municípios, além de outras 10 instalações
com operações contratadas - com recursos empenhados -, executadas em parceria com estados e municípios.
Somam- se a isso mais 7 (sete) instalações, que atendem diversas modalidades, realizadas em parceria com
Universidades Federais, Governos Estaduais e Municipais.

OBJETIVO: 0686 - Coordenar, monitorar e fomentar os esforços governamentais de preparação e realização da
Copa do Mundo FIFA 2014 e eventos a ela relacionados.
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Órgão Responsável: Ministério do Esporte
Análise Situacional do Objetivo
Sediar a Copa do Mundo foi uma oportunidade histórica para o Brasil acelerar projetos de desenvolvimento econômico e
social, alavancar investimentos em infraestrutura urbana e incrementar a promoção do país no cenário internacional. A
missão assumida pelo Ministério do Esporte de coordenar os Planos Operacionais para a Copa do Mundo e o
monitoramento da execução das obras apresentadas na Matriz de Responsabilidade foi muito bem sucedida e demonstra o
alcance pleno de seus objetivos propostos com a aprovação absoluta do mundial pelo público.
A liderança do Governo Federal na gestão integrada de atores públicos demonstra a capacidade deste país em vencer o
desafio de organizar um mundial de futebol, com um sistema de governança participativa sem precedentes, que
coordenou esforços conjuntos para viabilizar o êxito dos temas demandados pelo evento: estádios, mobilidade urbana,
aeroportos, portos, telecomunicações, saúde, segurança, energia, acomodações e receptivo turístico, comunicação, meio
ambiente, cultura e voluntariado.
A estrutura planejada foi fundamental no sucesso da realização dos 64 jogos nas 12 arenas – sete delas ganharam
certificações internacionais na adoção de conceitos de sustentabilidade. Elas receberam 3.429.973 torcedores (uma média
de 53,5 mil por partida) o segundo maior público de todas as edições do mundial. O trabalho permitiu receber com
segurança e tranquilidade pouco mais de um milhão de turistas estrangeiros, de 203 nacionalidades; 3.056.397 de turistas
brasileiros e dos torcedores que participaram das “Fan Fests” e festas de rua. O sucesso do planejamento também se
evidencia pela assistência na mobilidade urbana, seja no transporte coletivo municipal ou interestadual; com o
movimento record nos aeroportos durante a Copa, que registraram 16,7 milhões de passageiros, e também no sucesso do
planejamento da segurança, com a criação de Centros Integrados de Comando e Controle, que unificaram as ações da
segurança, defesa e inteligência, garantindo a paz a tranquilidade do evento. Além das diversas ações que consagraram a
Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 como a primeira a adotar conceitos de sustentabilidade em todas as cadeias de
preparação do evento, ressalta-se também os projetos sociais, que incrementaram e promoveram a promoção da produção
de alimentos orgânicos e da agricultura familiar que beneficiaram centenas de grupos e associações de produtores na
produção de kits para o voluntariado, também há as iniciativas que beneficiaram cooperativas e catadores de lixo.
O planejamento também foi fundamental para que as operações nas áreas de energia – que não registrou nenhum
problema durante todo o evento – telecomunicações, saúde, cultura, turismo e voluntariado garantissem a realização da
Copa das Copas no Brasil.

Metas 2012-2015

·

Apoiar o programa de voluntariado da Copa do Mundo FIFA 2014, com mobilização de 30 mil voluntários
Análise Situacional da Meta
Após a experiência da Copa das Confederações, as metas de mobilização para o ano de 2014 foram ajustadas de 23 mil
para 18 mil voluntários, visto que foi constatado que o quantitativo de 1.500 voluntários por cidade-sede supria a
necessidade local de apoio voluntário ao evento Copa do Mundo FIFA 2014.
Contudo, durante a Copa do Mundo FIFA 2014 foi concretizado o apoio de 6.156 voluntariados, os quais aderiram ao
Programa Brasil Voluntário e foram convocados após o cumprimento de documentação e seguro de vida. O número de
voluntários mobilizados pelo programa foi assim distribuído nas cidades-sede:
Manaus = 631;
Fortaleza = 288;
Natal = 424;
Recife = 634;
Salvador = 319;
Brasília = 493;
Cuiabá = 451;
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Belo Horizonte = 576;
Rio de Janeiro = 610;
São Paulo = 951;
Curitiba = 432;
Porto Alegre = 347
Porém, cabe ressaltar que pela FIFA foram mobilizados 152.100 voluntários.
Quantidade alcançada
6.156
Data de Referência
14/08/2014
Regionalização da Meta

Total

Cidades-sede
Nacional

·

Unidade
21.000
9.000

unidade
unidade

Qtde. Alcançada

Data

6.156 15/08/2014
0 15/08/2014

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
Na qualidade de coordenador do Comitê Gestor do Governo Brasileiro para a Copa – CGCOPA – e do Grupo
Executivo da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 – GECOPA –, o Ministério do Esporte - ME teve por atribuição
coordenar a organização da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 no âmbito do Governo Federal, por meio da
realização de ações relacionadas ao planejamento, execução e acompanhamento da preparação para o evento. Esse
papel incluiu o planejamento da operação da Copa das Confederações 2013, bem como da Copa do Mundo 2014. A
ação do ME teve como principal foco, a partir de dezembro de 2013, os Planos Operacionais para a Copa do Mundo
das diversas áreas temáticas incluídas no GECOPA, quais sejam: Telecomunicações, Energia, Segurança, Transporte e
Mobilidade, Aeroportos, Acomodações e Receptivo Turístico, Saúde, Comunicação, Meio Ambiente, Cultura e
Voluntariado. Em reuniões presenciais realizadas em todas as cidades-sede (Reuniões de Integração e Validação dos
Planos Operacionais), com participação das equipes das Pastas federais e dos representantes dos governos estaduais e
municipais envolvidos na preparação para o evento, levantaram-se as demandas e ações necessárias para a execução
dos planos em cada área temática, bem como possíveis entraves e suas respectivas soluções. Após os encontros, foram
elaborados diagnósticos para cada cidade-sede, com encaminhamentos, prazos e respectivos responsáveis. Na etapa
seguinte, o Ministério do Esporte monitorou a execução dos encaminhamentos, contactando, quando necessário, os
órgãos participantes do GECOPA que detivessem a responsabilidade pela área temática em questão. Finalmente,
durante a realização da Copa do Mundo, os Planos Operacionais de todas as áreas – e a articulação entre eles – foram
postos em prática pelos órgãos governamentais, com monitoramento por parte do Ministério do Esporte.
Ao fim do processo, a análise de resultado alcançado mostrou a eficiência e eficácia do processo de coordenação deste
ME, não tendo ocorrido ao longo do evento qualquer problema significativo que tenha impedido o sucesso obtido na
Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014.

·

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
O Plano de Comunicação Integrada, instituído pelo GECOPA para a projeção da imagem do Brasil atendeu plenamente
as metas fixadas, apresentando como resultado a recepção de 1.015.035 estrangeiros de 202 países, entre 23/05 e 13/07,
visitando 491 municípios, gerando US 1,4 bi divisas de 01/06 a 23/07, tendo 83% declarado que o Brasil atendeu
plenamente ou superou suas expectativas. Em contrapartida, o evento contou com a participação de 3.056.397 de
turistas brasileiros.
Além disso, 20.000 profissionais de comunicação estiveram cobrindo a Copa do Mundo, entre brasileiros e de outros
113 países credenciados pela FIFA.
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·

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 realizou 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) foram 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.
Com o intuito de atender o princípio da transparência, e dando continuidade ao monitoramento dos empreendimentos,
foram realizadas reuniões presenciais com representantes das cidades-sede e dos órgãos federais temáticos para
atualização de datas e valores, e debatidos os resultados das ações, com o objetivo de informar à sociedade o Balanço
Final da Copa (6º Balanço), que foi publicado no dia 24 de dezembro de 2014 e tendo como referência a data de 31 de
julho de 2014.

OBJETIVO: 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.
Órgão Responsável: Ministério do Esporte
Análise Situacional do Objetivo
Com o intuito de viabilizar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, varias obras iniciadas em 2013 já estão com
percentuais de execução avançados em relação aos seus respectivos cronogramas. Em 2014, um valor médio acumulado
de 20% de obras executadas, conforme aferição da Mandatária (Caixa Econômica Federal). Outras obras têm previsão
de início em 2015.
Embora o foco das obras olímpicas e paralímpicas seja na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, o Ministério do Esporte executa
obras espalhadas voltadas para a preparação e desenvolvimento do atleta olímpico e paraolímpico por todo o país, como
por exemplo, as obras do Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo/SP, cujo valor total estimado é de R$
264.700.000,00, sendo R$ 145.000.000,00 de repasse da União e o restante de Contrapartida do proponente. A obra conta
com aproximadamente 66,63% de execução física já aferida pela Caixa Econômica Federal. Outra obra de grande
magnitude e legado é a Implantação do Centro de Formação Olímpica do Nordeste em Fortaleza/CE, cujo investimento
previsto total é de R$ 208.367.437,37, sendo R$ 207.000.000,00 de repasse da União, destes, tanto o valor orçamentário,
quanto o valor financeiro já foram repassados, o empreendimento conta com 76,39% de obra aferida pela Caixa.
Destaca-se também, neste período, a conclusão da parceria, com o Ministério da Defesa, através da assinatura de Termos
de Execução Descentralizada com os Comandos da Marinha (MB), Exército (EB) e Aeronáutica (FAB), totalizando em
2014, R$ 65.173.577,24, para obras de construção, ampliação, reformas, adequações, aquisição de equipamentos e
melhoria de toda a infraestrutura e logística de vários centros de treinamento, que estão sob a gestão destes órgãos.

Metas 2012-2015

·

Garantir a eficiente atuação governamental na preparação, promoção e realização dos Jogos Olímpicos e
Paraolímpicos Rio 2016
Análise Situacional da Meta
O Governo Federal, através da integração de varias áreas e consequentemente através do próprio Ministério do Esporte,
tem ampla atuação na cadeia de decisões que envolvem a plena execução dos esforços que estão sendo realizados para
honrar os compromissos assumidos, desde a candidatura até a promoção e realização dos Jogos Olímpicos e
Paralímpicos Rio 2016.
Nesta perspectiva, salienta-se o papel da Autoridade Pública Olímpica (APO), consórcio público responsável por
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coordenar as ações de planejamento, monitoramento e entrega de obras e serviços necessários à realização dos Jogos,
elaboração da Matriz de Responsabilidades - visando à definição das obrigações das partes -, assim como o
planejamento do uso do legado dos Jogos, entre outros pontos.
No âmbito do Governo Federal, nos moldes da estrutura de governança estabelecida para a organização da Copa do
Mundo 2014, foi instituído o Comitê Gestor dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 (CGOLIMPÍADAS), que
deve estabelecer diretrizes para as ações do Governo. Grupo Executivo dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016,
com a missão de monitorar a implementação e execução das ações definidas pelo GEOLIMPÍADAS e coordenadas
pelo Ministério do Esporte.
Além do que está sendo executado, o Ministério do Esporte promove 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;
- 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.

·

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
Apesar dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, terem como sede a Cidade do Rio de Janeiro, o Ministério do
Esporte, tem como principais objetivos além da realização dos jogos, o legado que os jogos deixarão para o país e para
as próximas gerações.
O legado, não esta restrito somente às ações regionais na sede dos jogos e, sim, na expansão do esporte e na inclusão
social em todo o país através do esporte.
Destacamos que as ações inerentes ao legado são tratadas de forma a identificar as necessidades, histórico e vocação
que determinada cidade, região tem com determinadas modalidades, e viabilizar sensivelmente a pratica esportiva, de
modo a maximizar os resultados esperados, através da analise e verificação dos planos de uso dos equipamentos
esportivos.
Deste o inicio o Ministério do Esporte tem por objetivo pluralizar as ações dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio
2016, desta forma continuará a desenvolver e priorizar as proposições que focam no esporte de alto rendimento, mas
que trazem consigo a necessidade social do país, que outrora não teve os investimentos que estamos realizando neste
momento. Podemos citar os Centros de Iniciação ao Esporte - CIE, que tem como objetivo ampliar a oferta de
infraestrutura de equipamento público esportivo qualificado, incentivando a iniciação esportiva em territórios de
vulnerabilidade social das grandes cidades brasileiras. O Ministério do Esporte desenvolveu a concepção no âmbito da
segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2).
Forma definidos 3 modelos:
- Modelo I - 2500m² : Ginásio Poliesportivo (arquibancada para 177 lugares);
Área de Apoio (administração, sala de professores/técnicos, vestiários, chuveiros, enfermaria, copa, depósito,
academia, sanitário público.);
- Modelo II - 3500m²: Ginásio Poliesportivo (arquibancada para 177 lugares);
Área de Apoio (administração, sala de professores/técnicos, vestiários, chuveiros, enfermaria, copa, depósito,
academia, sanitário público.);
Quadra Externa Descoberta;
- Modelo III - 7000m²: Ginásio Poliesportivo (arquibancada para 177 lugares);
Área de Apoio (administração, sala de professores/técnicos, vestiários, chuveiros, enfermaria, copa, depósito,

Esporte e Grandes Eventos Esportivos

693

academia, sanitário público.); Estruturas de atletismo;
Modalidades previstas para os Centros de Iniciação Esportiva:
- Modalidades Olímpicas: Atletismo; Basquete; Boxe; Handebol; Judô; Lutas; Taekwondo; Vôlei; Esgrima; Ginástica
Rítmica; Badminton; Levantamento de Peso; Tênis de Mesa;
- Modalidades Paraolímpicas: Esgrima de Cadeira de Rodas; Judô; Halterofilismo; Tênis de Mesa; Voleibol Sentado;
Goalball;
- Modalidades Não-Olímpicas: Futebol de Salão;
Totalizando um total de 267 empreendimentos, distribuídos nas cinco regiões do país, com um orçamento estimado de
R$ 956.000.000,00.
Ressaltando que todo o processo de seleção, criteriosamente voltado para a inclusão social, através da identificação de
regiões de alta vulnerabilidade social, complementação de obras de urbanização do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) ou do programa Minha Casa, Minha Vida já contratadas e situação fundiária que permitisse o
rápido início de obras, buscando integrar os equipamentos esportivos com as necessidades da sociedade.
Quantidade alcançada
53,95
Data de Referência
31/12/2014
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