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Palavra do Ministro

O Brasil vive um momento ímpar, marcado pelo fortalecimento de sua economia, pelo sucesso das políticas de inclusão social, pelo 
amadurecimento democrático e por conquistas muito importantes na área do esporte. Nos últimos sete anos construímos a Política 
Nacional de Esporte, fundamentada em quatro eixos: inclusão social; melhoria da infraestrutura; incentivo ao esporte de Alto rendimento 
e inclusão do Brasil no seleto rol dos países que se credenciaram a promover grandes eventos internacionais.

Os brasileiros têm hoje mais acesso à prática esportiva, seja na área educacional, de alto rendimento ou no lazer. Com o sucesso dos 
Jogos Pan e Parapan-americanos Rio 2007, o Brasil teve sua competência reconhecida e entrou na rota dos grandes eventos esportivos. 
Vamos sediar os maiores eventos esportivos do planeta, a Copa do Mundo 2014 e os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 2016.

Esse cenário é resultado de um conjunto de ações que tiveram início em 2003, com a criação do Ministério do Esporte. Desde então, 
programas como o Segundo Tempo, o Esporte e Lazer da Cidade e o Bolsa Atleta cresceram e se aperfeiçoaram. O futebol, paixão 

nacional, foi benefi ciado com uma série de medidas para aperfeiçoar a segurança, aumentar o conforto dos torcedores nas arenas e 
garantir o fairplay. Todos os programas têm o objetivo de alçar a novos patamares a prática esportiva da população e os resultados esportivos para o país. 

As respostas são visíveis, as ações do Ministério do Esporte têm impacto nacional e são referências para cooperação internacional com outros países do mundo.

Demos largos passos, assumimos grandes responsabilidades e agora precisamos assegurar as conquistas e a continuidade do desenvolvimento do esporte no Brasil. É 
nesse ambiente desafi ador que realizamos a III Conferência Nacional do Esporte, espaço onde serão defi nidos os rumos futuros das políticas públicas de esporte e lazer 
a serem consubstanciados em um Plano Decenal. 

Esse plano deve estabelecer ações e metas exeqüíveis que no intervalo de dez anos sejam capazes de colocar o país entre as dez maiores potências esportivas do 
mundo. Signifi ca abranger várias áreas, impulsionar todos os índices de desenvolvimento do setor. Da formação e incentivo à prática esportiva, com a melhoria da 
qualidade de vida da população, ao surgimento de novos campeões olímpicos; da qualifi cação da gestão esportiva à modernização da infraestrutura;  do fomento à 
ciência e tecnologia no esporte à ampliação do fi nanciamento e desenvolvimento da cadeia produtiva. São caminhos que deverão ser trilhados para que se assegure a 
participação do esporte no desenvolvimento do país.

No processo de conferência é possível estreitar o diálogo entre o poder público e a sociedade civil para que se acolham os anseios mais legítimos dos profi ssionais, dos 
gestores, dos professores, técnicos e atletas, dirigentes, pessoas e entidades envolvidas com o esporte e lazer para a construção de um Plano Decenal. Este plano deve 
expressar mais do que intenções, ações concretas que deverão ser realizadas pelo conjunto de atores que fazem o esporte no Brasil. Sua participação é fundamental 
para consolidar o esporte como uma política de Estado nos próximos 10 anos.
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como direitos inalienáveis, garantia de acesso a cidadania e ao desenvolvimento 
humano, gestão democrática pautada na participação e o controle social, a 
projeção do país e sua qualifi cação para enfrentar desafi os e competências no 
campo do esporte, para galgar novos patamares de desenvolvimento científi co, 
tecnológico, educacional e econômico, comprometido com a elevação no nível 
cultural esportivo do nosso país.

O Plano se estrutura sobre dez linhas estratégicas que contemplam os principais 
campos da gestão do esporte e lazer, de maior destaque, tanto nos debates, 
como na execução de ações do setor nos últimos anos. Cada linha estratégica 

Um plano para colocar o Brasil à frente

Com o objetivo de consolidar o esporte e o lazer como política de Estado, 
o Ministério do Esporte propõe à sociedade brasileira a elaboração de um 
plano decenal, a ser discutido e aprovado na III Conferência Nacional do 
Esporte - CNE, que será realizada em junho de 2010.

O Plano Decenal deverá fundamentar-se nos princípios que balizam a Política 
Nacional do Esporte e que dialogam com os grandes objetivos da gestão pública 
do Governo Federal, tais como: universalização do acesso ao esporte e lazer 

Introdução
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é composta de um conjunto de ações que expressam concretamente as 

formas de desenvolvimento dos diversos campos explicitando as ações, 

seguidas de metas qualitativas e quantitativas, e orientando as formas de 

consolidação da política de esporte e lazer nas diversas áreas.

A linha que inaugura o plano trata do Sistema Nacional de Esporte e Lazer 

que, como resultante das deliberações da II CNE, deve ser instituído em 

lei para garantir os avanços e características assumidos pela organização 

e estrutura do esporte e lazer desenvolvida nos últimos sete anos com a 

criação do Ministério do Esporte. Constata-se que, a partir desse período, 

houve expansão e fortalecimento dos órgãos próprios de gestão do esporte 

e lazer que abrangem, hoje, todos os estados e, aproximadamente, 400 

municípios do país. 

Tais estruturas associadas aos mecanismos de participação e controle social, 

como os conselhos estaduais e municipais criados ou reformulados, como é 

o caso do Conselho Nacional de Esporte que foi recentemente reestruturado. 

Somadas às conferências que contribuem com a formulação das políticas 

públicas de esporte e lazer nos diversos estados e municípios, como a própria 

Política Nacional do Esporte que é fruto da I CNE em 2004, tudo isso indica 

um processo de consolidação institucional do setor. 

Demonstra, ainda, uma nova feição do sistema esportivo, que deve ser 

intensifi cado com ações e metas do plano para garantir que se impulsione  

a criação de tais estruturas nos municípios, permitindo de forma concreta a 

base do sistema.

O sistema de esporte e lazer que se pretende deve oferecer serviços que 

ampliem o acesso ao conhecimento, a vivência e a prática do esporte, em 

todas as dimensões, seja no âmbito educativo, recreativo e de lazer, seja no 

alto rendimento, para que a sociedade possa usufruir das potencialidades 

desse setor de políticas públicas. Para tanto, a oferta dos programas 

desenvolvidos pelo poder público, combinada as ações de parceiros que 

atuam no campo do esporte e lazer, devem ser  potencializadas e atender os 

interesses e demandas sociais.

Ao se propor as linhas estratégicas que tratam do direito ao esporte, 

lazer e educação e da saúde e qualidade de vida, pretende-se garantir a 

democratização do acesso com inclusão social pelo esporte e lazer. O Brasil 

deve ser conhecido, para além dos seus resultados nas competições, mas 

pelos seus programas esportivos sociais que, inseparavelmente do esporte 

de rendimento, têm o esporte como fator de desenvolvimento humano, quer 

dizer, como atividade fundamental para que as novas gerações, especialmente 

dentro do âmbito escolar, se apropriem da cultura esportiva gerada pelos 

seus antecessores e possam desenvolver suas aptidões humanas.

Caminho seguro: consolidar políticas públicas de esporte e lazer

Os programas sociais implementados pelo Ministério do Esporte tem se 

pautado por ações intersetoriais, articuladas e, muitas vezes integradas, às 

ações de outros ministérios, opção que tem potencializado a efetividade e 

qualifi cado esses programas.

1 Lei numero 80.80/90
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O Programa Segundo Tempo – PST - o maior programa de inclusão social 

e acesso ao esporte educacional do país, tem crescido e diversifi cado sua 

abrangência com projetos especiais e se fortalecido no âmbito do segmento 

do poder público, aprimorado, ainda, sua gestão no que se refere à qualidade 

das bases pedagógicas, da formação e do controle de suas ações, indicadores 

de que o programa ganha características de política estruturante, perene e 

duradoura. Para que isso possa ser efetivado, de fato, é necessário instituí-lo 

em lei que doutrine suas bases e seu funcionamento, tornando-as capazes 

de benefi ciar as crianças e jovens escolares. Tal intento deve se traduzir em 

metas do plano decenal.

Integrar o Programa Segundo Tempo ao Programa “Mais Educação” do 

Ministério da Educação é uma ação que pode assegurar um grande passo 

para garantir a universalização do acesso ao esporte pelos escolares, além de 

estreitar os laços entre o programa e os interesses das escolas e seus projetos 

político-pedagógicos. Da mesma maneira como ocorre a integração entre 

o Ministério da Justiça e o Ministério do Esporte na formação dos núcleos 

do PRONASCI/PELC que oferece à juventude formação e acesso a prática de 

atividades de esporte e lazer.

O Programa “Esporte e Lazer da Cidade”, em suas várias vertentes, também 

pretende assegurar o acesso ao esporte recreativo e de lazer à população, 

considerando a diversidade humana, principalmente em referência  às 

diferentes gerações, com atenção aos idosos com o “Vida Saudável” e às 

pessoas com defi ciências. Por isso, no plano são apresentadas metas que 

aprofundam as responsabilidades com a pesquisa no campo das políticas 

sociais e apontam para a implantação do PELC em mais da metade dos 

municípios brasileiros nos próximos dez anos. O conjunto dessas ações 

possibilita um aumento da freqüência das atividades físicas, estimulando o 

hábito pela prática esportiva, o que permitirá, juntamente com o acesso a 

outras políticas sociais, que se avance na promoção da saúde e no aumento 

da qualidade de vida da população.

Brasil entre os melhores do mundo!

Cada vez mais o esporte no Brasil assume papel de destaque, o que atribui 

maiores responsabilidades aos segmentos do setor, em especial, ao poder 

público. Por essa razão, o plano decenal, na linha estratégica do esporte de 

alto rendimento, apresenta uma proposta de estrutura, organização e gestão 
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inovadora para o esporte, tendo como objetivo projetar o país ao nível de 

potência esportiva, o que signifi ca mais do que torná-lo potencia olímpica. 

É preciso potencializar e redimensionar o Programa Bolsa Atleta, criando 

novas categorias, é necessário, também, instituir uma entidade pública para 

gerir o esporte de rendimento, a rede nacional de treinamentos, as câmaras 

técnicas das diversas modalidades esportivas. Trata-se de um novo modelo 

de gestão esportiva que de forma integrada e alinhada deverá atender as 

reais necessidades para a área.

O plano do alto rendimento fundamenta-se nas lições aprendidas com 

a realização dos Jogos Pan e Parapan-americanos de 2007, quando se 

demonstrou que os bons resultados esportivos, a excelência das instalações, 

a qualidade dos equipamentos e serviços, a capacidade administrativa e 

de gestão e a competência de executar o evento, antes de ser fato isolado 

ou resultado espontâneo, é resultante de um projeto político que visa ao 

desenvolvimento nacional. Isso inseriu o Brasil no circuito internacional dos 

países que realizam mega eventos esportivos e o credenciou como sede dos 

maiores eventos esportivos do planeta, a Copa do Mundo em 2014 e os 

Jogos Olímpicos e Paraolímpicos em 2016.

No momento, o plano deve dar respostas concretas referentes aos resultados 

esportivos que assegurem um novo patamar na organização e na estrutura 

do esporte brasileiro, capaz de captar, promover e participar de competições 

nacionais e internacionais de diferentes esportes e modalidades, colaborando 

com o aprimoramento de equipes e atletas brasileiros ao propiciar a 

integração com competidores de países, histórias e formações distintas.

É por experiência acumulada na gestão das políticas de esporte e lazer que o 

plano decenal expõe que o sucesso do esporte de alto rendimento também 

está atrelado à garantia de democratização das políticas de esporte e lazer. 

Por isso, recuperar a infraestrutura esportiva escolar e universitária, bem 

como ampliá-la e investir em espaços qualifi cados para a prática esportiva e 

de lazer nas cidades, signifi ca investir na formação de um hábito cotidiano 

fundamental para elevar a cultura esportiva do povo brasileiro.

O legado esportivo que se pretende, requer o rigor técnico e metodológico, 

que consolide a formação de profi ssionais qualifi cados, que aperfeiçoe a 

capacidade para realizar eventos esportivos internacionais, principalmente 

sob a ótica dos legados sociais.

Um dos focos desses legados é atingir a condição de vulnerabilidade social 

a que os jovens estão submetidos. Investir na formação, desenvolvendo o 

esporte educacional e ampliando seu acesso pelas crianças e jovens, é ação 

fundamental para proporcionar novas perspectivas de futuro. Os valores 

olímpicos, associados a essas ações, vão concretizar o desenvolvimento 

social, inspirando e trazendo novos hábitos e novas posturas, garantindo 

mais que o acesso ao esporte e lazer, à cultura e à profi ssionalização, e vão 

proporcionar uma nova perspectiva para juventude.

O país ganha com os grandes eventos

O impacto desses eventos é altamente positivo para o país, sua grandeza 

representa a força motriz que impulsiona e referenda a elaboração do Plano 

Decenal de Esporte e Lazer como resposta objetiva às demandas para o 
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desenvolvimento do setor. Estudos demonstram que o esporte contribui 

signifi cativamente com o desenvolvimento nacional, e para isso é preciso 

enfrentar e vencer desafi os como a ampliação da infraestrutura esportiva. 

Hoje o investimento que se faz é grande, principalmente por meio de Emendas 

Parlamentares, já foram construídas ou reformadas quadras nas escolas, 

equipamentos nas cidades, centros de treinamento nos estados, pelo país 

afora. Porém, conforme consta na linha estratégica de infraestrutura, o plano 

indica que é preciso intensifi car essa ação, propondo que todas as cidades 

do Brasil possuam em dez anos, pelo menos, um equipamento esportivo 

adequado a prática esportiva e de lazer da população. Ademais propõe para 

as cidades de porte médio, a construção de Praças da Juventude,  e também, 

nas regiões serão construídas os centros de treinamento de alto rendimento 

que deverão compor a rede nacional de treinamento.

Apoiar o desenvolvimento da cadeia produtiva do esporte nacional, estimular 

a formação e valorização profi ssional e a pesquisa científi ca aplicada ao 

esporte e ao lazer e modernizar a legislação especifi ca, constituem-se em 

elementos fundamentais para que o esporte contribua efetivamente para o 

desenvolvimento nacional. Essa é a essência do plano decenal.

A diversifi cação e ampliação das fontes de fi nanciamento do setor são 

fundamentais, como tem demonstrado a Lei de Incentivo ao Esporte que traz 

novos recursos para o setor, entretanto, esse esforço exige a colaboração 

da iniciativa privada. É básica, por conseguinte, a conquista de uma fatia 

maior do orçamento para materializar o desenvolvimento do esporte, bem 

como o fomento da cadeia produtiva, possibilitando novas oportunidades 

de trabalho, o incremento da indústria esportiva nacional, o apoio a novos 

arranjos produtivos locais e outras formas que estão apresentadas na linha 

estratégica que trata do esporte e economia do plano.

Esporte: lastro da cultura do povo brasileiro

Por tudo que foi tratado, pode-se afi rmar que a III Conferencia Nacional do 

Esporte acontece no melhor momento para o esporte no país, diferente ao 

das edições anteriores, quando o setor estava arregimentando forças para se 

organizar e constituir-se como política de estado.

A construção de uma política, de um sistema e de um plano tem sido a 

trajetória da elaboração das políticas sociais a partir da democracia 

participativa efetivada nas conferências das diversas áreas. Assim como 

na saúde, na assistência social e em outras áreas, a elaboração do Plano 

Decenal de Esporte e Lazer deve exigir o controle social. No esporte pode 

ser constituída uma câmara específi ca no Conselho Nacional do Esporte 

para acompanhar e fi scalizar o cumprimento das metas e dos prazos do 

plano e apresentar avaliação bienal do mesmo na Conferência Nacional do 

Esporte são ações importantes para o exercício constante da observação, 

envolvimento, participação e controle da sociedade.

Partilhar responsabilidades, regular as relações e estabelecer os compromissos 

na esfera pública são ações fundamentais que o plano decenal determinará. 

É preciso enfatizar que se trata de um plano da sociedade e do governo e 

como se refere a uma política de estado, seu alcance ultrapassa os limites 

dos interesses do mandato de governo. É a partir do interesse do Brasil que 

o plano decenal se estrutura e consolida as políticas do setor. Ao mesmo 
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Princípios do Plano Decenal
• Universalização, inclusão social e desenvolvimento humano pelo esporte• Democratização da gestão e da participação social• Esporte como desenvolvimento econômico e nacional• Elevação do nível cultural esportivo da população

tempo, todas essas ações articuladas e esforços devem convergir para os 
interesses do desenvolvimento da nação, por isso, a III CNE em seu slogan 
faz o chamamento: Por um time chamado Brasil!

O Plano Decenal de Esporte e Lazer, consolidado e instituído em lei, pode 
assegurar a continuidade das ações em busca de uma nova realidade para 
o esporte e o lazer no Brasil que, ao concretizar-se, elevará e qualifi cará 
a cultura esportiva dos brasileiros. O esporte vivido como hábito, fazendo 
parte da vida de todos, eleva a qualidade do padrão esportivo de um povo e 
o lastro cultural esportivo, cientifi co e tecnológico que permite ao país ser e 
se manter como potência esportiva.      
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MetodologiaA seguir são apresentadas as 10 linhas 

estratégicas do Plano Decenal de Esporte e 

Lazer, e as propostas de ações e metas para que 

os grupos de trabalho iniciem seus debates. Para 

qualifi car a formulação das propostas do Plano 

Decenal de Esporte e Lazer, apresenta-se as 

seguintes defi nições dos termos:

Linha Estratégica: são os 10 macro-campos 

de acumulação do setor de políticas públicas do 

Esporte e Lazer em que o plano se estrututra.

Ação: proposta contendo uma ideia força, que 

contemple uma iniciativa a ser materializada. 

Deverá ser elaborada de forma clara e 

"enxuta".

Meta: o que se espera alcançar qualitativa e 

quantitativamente, apresentando o indicador 

que balize a materialização da ação, no período 

dedee 1 100 ananososos.

As ações contidas nas Linhas Estratégicas estão articuladas, sendo em muitos casos, 
d

justapostas, isso decorre da sinergia existente entre os macro campos do esporte e lazer que 
o

constam no Plano. Em que pese à interface de várias ações, consideramos a defi nição de 
a

cada ação na Linha Estratégica proposta pela convergência das ideias mais representativas 
i

da Linha correspondente. Quando da formulação de propostas de ação para o Plano, 
es

deverá ser observada a pertinência e nexo com a Linha Estratégica correspondente.
e

As ações do Plano Decenal devem ser contínuas e interligadas, tendo como horizonte 
P

estratégico para realização e cumprimento das metas, o prazo de dez anos. Portanto, 
r

a defi nição de prazos mínimos, como pontos de controle para a execução da meta 
e

estabelecida, serão apresentados em Planos Estratégicos de Gestão, subseqüentes, como 
s

desdobramentos do Plano Decenal de Esporte e Lazer. Da mesma forma serão defi nidos 
t

os responsáveis ou parceiros aos quais compete partilhar os compromissos para efetivar as 
i

ações deliberadas na III Conferencia Nacional do Esporte. 
a

Para efeito de defi nição do Plano Decenal do Esporte e Lazer, deve-se observar que o 
e

mesmo se difere de um Plano Estratégico de Gestão ou de Governo; ele ultrapassa o 
f

calendário de gestões governamentais, e no intervalo de dez anos, orienta ações gerais 
e

para o fortalecimento e desenvolvimento do setor. Cada Plano Estratégico de determinada 
ec

gestão deverá ser elaborado para cumprir, com passos seguintes, as defi nições do Plano 
á

Decenal, desdobrando em ações e metas de cada Linha Estratégica correspondente. Por 
d

essa razão, os Planos Decenais, de forma geral, são garantidos e regulamentados por 
o

instrumentos legais.s
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CComo votar o Plano Decenal do Esporte e Lazer

A Introdução, os Princípios e as Linhas Estratégicas do Plano Decenal não 

são objetos de votação, elas foram elaboradas a partir das contribuições 

dos membros do Conselho Nacional do Esporte, das Secretarias Nacionais 

do Ministério do Esporte e dos representantes das entidades da Comissão 

Organizadora Nacional e refl etem o acúmulo do setor para implementação 

de políticas públicas de esporte e lazer.

O que deverá ser votado no Plano Decenal são as ações e suas metas 

correlatas, em cada Linha Estratégica, que deverão ser realizadas no prazo 

de 10 anos. As linhas apresentadas, caso aprovadas integralmente, passarão 

a fazer parte das 10 propostas de ações prioritárias. Os grupos de trabalho 

poderão manter na íntegra, alterar parte das propostas apresentadas, o 

que denominamos de proposta de substituição, ou suprimir totalmente a 

prp oposta.

Assim, partindo-se das sugestões apresentadas nesse Texto Básico, os debates nas conferências 

devem:

• Analisar, debater e votar as propostas de ação com suas metas apresentadas no plano.• Priorizar, no máximo, 10 ações em cada Linha Estratégica do Plano. • Apresentar em cada ação, no máximo, 4 metas para serem cumpridas no prazo de 10 anos. • Destaca-se que não será obrigatória a apresentação de 10 ações prioritárias por 
Linha Estratégica, nem 4 metas por ação, preservando-se a objetividade do plano.
• As propostas podem ser de: 

1) Substituição - Quando  se modifi ca parte da ação apresentada2) Supressão - Quando se exclui na íntegra a proposta apresentada3) Inclusão - Quando se propõe nova ação ao plano proposto.
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Linhas Estratégicas

Ações Metas

1. Estímulo à criação e/ou consolidação de 
órgão gestor próprio de Esporte e Lazer 
nos Estados e Municípios

• Criar e/ou consolidar órgão gestor próprio de esporte e lazer em 100% dos municípios com mais de 20 mil 
habitantes

2. Instauração e qualifi cação de mecanis-
mos de controle social

• Fortalecer o Conselho Nacional do Esporte

• Realizar a Conferência Nacional do Esporte a cada 2 anos

• Criar conselhos e institucionalizar as conferências em 100% dos estados e dos municípios com mais de 20 mil 
habitantes

• Estimular a criação de Tribunais de Justiça Desportiva em todas as modalidades e apoiar os já existentes

3. Aprovar em Lei o novo Sistema Nacio-
nal de Esporte e Lazer

• Elaborar, encaminhar e aprovar no Congresso Nacional o Projeto de Lei do novo Sistema Nacional de Esporte e 
Lazer

• Elaborar, encaminhar e aprovar o Projeto de Lei dos programas Segundo Tempo e Esporte e Lazer da Cidade

O projeto de lei do novo Sistema deverá ser elaborado e aprovado, a partir das deliberações da II Conferência; o conceito das dimensões 

esportivas defi nido; a estrutura e organização; estabelecidos os níveis de atendimento e a natureza dos serviços que assegurem a 

ampliação do acesso aos bens culturais relativos ao esporte e lazer devem ser materializados. Aqui se propõe caminhos concretos para 

a estrutura geral do novo Sistema.

1. Sistema Nacional de Esporte e Lazer
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1 - Sistema Nacional de Esporte e Lazer (página 1 de 2)

Ações Metas
1

2

3

4

5
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1 - Sistema Nacional de Esporte e Lazer (página 2 de 2)

Ações Metas
6

7

8

9

10
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Ações Metas

1. Criação da Política 
Nacional de Formação 
de Esporte e Lazer

• Criar uma política nacional permanente e continuada que garanta o cumprimento das normas do Conselho Nacional de 
Educação

• Garantir a descentralização do processo de formação com a participação dos municípios, estados e União

• Propor currículos ampliados que atendam as realidades locais

2. Implementação de 
ações de formação e 
valorização profi ssional

• Garantir a formação permanente de 100% dos recursos humanos dos programas federais de esporte e lazer e 80% dos recursos 
humanos que atuam no esporte educacional dos estados e municípios 

• Promover a capacitação dos servidores públicos (gestores, profi ssionais e agentes) e responsáveis pelas mudanças urbanas e/ou 
programas sociais de esporte e lazer dos projetos de legado da Copa 2014 e dos Jogos Olímpicos Rio 2016

• Qualifi car a força de trabalho local, direta e indireta, das cidades envolvidas nos grandes eventos 

• Propor uma política nacional de valorização profi ssional para o esporte e lazer, que de forma articulada, assegure melhores 
condições de trabalho, formação continua, jornada de trabalho adequada

3. Profi ssionalização e 
qualifi cação da gestão 
esportiva em gover-
nança e técnicas

• Implementar Programa de Desenvolvimento de Treinadores para o maior número possível de modalidades olímpicas e 
paraolímpicas

• Implementar Programa de Desenvolvimento de Árbitros para formar e credenciar profi ssionais no maior número possível de 
modalidades olímpicas e paraolímpicas

• Desenvolver e implementar Programa de Gestão de Entidades e Instalações Esportivas, voltado para a gestão e para as melhores 
práticas da boa governança

• Promover a capacitação de gestores públicos de esporte e lazer

Para a formação, no esporte e lazer, deve ser preservado o caráter multiprofi ssional e multidisciplinar da área, abrangendo as práticas esportivas, 

recreativas e de lazer até as de alto rendimento, na busca da garantia da democratização do acesso, da inclusão e desenvolvimento humano. Nessa 

linha propõe-se que a formação esteja articulada com a valorização profi ssional para que se assegure melhores condições para atuação no Sistema.

2. Formação e Valorização Profi ssional
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2 - Formação e Valorização profi ssional (página 1 de 2)

Ações Metas
1

2

3

4

5
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2 - Formação e Valorização profi ssional (página 2 de 2)

Ações Metas
6

7

8

9

10
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Ações Metas

1. Ampliação e qualifi cação 
do atendimento dos 
programas sociais do 
Ministério do Esporte

• Implantar o Programa Segundo Tempo em 100% das escolas públicas de Ensino Fundamental

• Implantar o Programa Esporte e Lazer da Cidade em 60% dos municípios brasileiros

2. Ampliação das ações 
intersetoriais dos Programas 
do Governo Federal

• Ampliar em 100% a implantação de núcleos PRONASCI/PELC para jovens entre 15 a 24 anos

• Instituir o Programa Segundo Tempo em 100% das escolas do Programa Mais Educação - MEC

3. Desenvolvimento do Esporte 
Escolar e Universitário

• Instituir núcleos universitários de esporte nas instituições de Ensino Superior e núcleos de esporte escolar no Ensino Médio 
nos Institutos Federais de Educação Tecnológica

• Aprimorar a realização das Olimpíadas Universitárias/ Jogos Universitários Brasileiros e das Olimpíadas Escolares/ Jogos 
Escolares Brasileiros

4. Desenvolvimento 
de Festivais, Jogos e 
competições Escolares

• Desenvolver jogos e festivais esportivos municipais, regionais e nacionais

• Envolver toda a rede pública de educação básica em competições interescolares, municipais, estaduais e nacionais

A relação intersetorial de políticas de esporte e lazer com a educação, a saúde, a segurança pública é o ponto de partida para legitimar, fortalecer 

e ampliar o alcance dos programas desenvolvidos pelo Ministério do Esporte, bem como favorecer a inclusão social. Aqui se propõe caminhos 

para fomentar a educação esportiva dos brasileiros e dinamizar a relação da população com o esporte educacional, recreativo e de lazer.

3. Esporte, Lazer e Educação
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3 - Esporte, Lazer e Educação (página 1 de 2)

Ações Metas
1

2

3

4

5
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3 - Esporte, Lazer e Educação (página 2 de 2)

Ações Metas
6
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Ações Metas

1. Promoção de ações 
de qualidade de vida e 
de saúde coletiva

• Implantar ou potenciar programas intersetoriais de atividade física, esporte e lazer em espaços públicos dos municípios 
brasileiros, tendo em vista a promoção da saúde, a prevenção da violência e estímulo a cultura da paz.

• Estimular programas intersetoriais de esporte e lazer para a promoção da saúde nos projetos educativos formais, priorizando 
as escolas de Educação Básica, e não formais, priorizando os programas educativos dos Governos.

• Propor articulação de foros locais, envolvendo os setores público, privado, terceiro setor e corporativo, para a implementação 
e gestão compartilhada de ações que favoreçam o acesso da população aos espaços de lazer e atividade física.

2. Ampliação e qualifi cação 
de espaços públicos 
de esporte e lazer

• Incentivo à implantação e qualifi cação de equipamentos públicos para a prática de atividades físicas, como academias nas 
praças, ciclovias, entre outros.

• Construir e/ou reativar espaços públicos na cidade e em ambientes naturais que favoreçam a prática de atividade física, 
esporte e lazer como pistas de caminhada em parques, praças, lagos, montanhas, praias, entre outras.

3. Aumento do nível de 
atividade física da população

• Participar da mobilização nacional, junto com o Ministério da Saúde, no Dia Mundial da Atividade Física

• Estimular projetos de atividades físicas em parceria com empresas para ginástica laboral

• Estimular a implementação, junto aos estados e municípios, de políticas que favoreçam o uso de vias públicas para a prática 
de atividade física e do lazer nos fi ns de semana e feriados locais e nacionais 

A democratização do acesso ao esporte e lazer, assim como a prática freqüente de atividades físicas pode contribuir para melhorar a 

qualidade de vida da população. A partir desse entendimento e de uma visão intersetorial, conclui-se que o esporte e o lazer devem ser 

considerados na perspectiva de uma política pública urbana. Aqui se propõe que os espaços urbanos possibilitem a realização de atividades 

físicas e de lazer, bem como seu acompanhamento profi ssional de modo que a saúde e o desenvolvimento social estejam contemplados.

4. Esporte, Saúde e Qualidade de vida
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4 - Esporte, Saúde e Qualidade de vida (página 1 de 2)

Ações Metas
1

2

3

4

5
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4 - Esporte, Saúde e Qualidade de vida (página 2 de 2)

Ações Metas
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O desenvolvimento da Ciência e Tecnologia é fundamental para a promoção do esporte e lazer como áreas em 

constante aprimoramento. Possibilitar a produção, o registro e a socialização dos resultados de pesquisa sobre o 

esporte e o lazer, contribuindo para a autonomia e crescimento do país como potência esportiva. Aqui se propõe 

caminhos para produção de fundamentos teóricos para as políticas públicas de esporte e lazer.

Ações Metas

1. Promoção da gestão 
do conhecimento de 
esporte e lazer

• Implantar os Centros de Documentação e Informação nas 05 regiões brasileiras

• Consolidar e ampliar o Prêmio Brasil de Esporte e Lazer de Inclusão Social

• Criar o Fundo Setorial do Esporte com 2% dos recursos provenientes de projetos captados por meio da Lei de Incentivo e 
100% dos recursos provenientes de projetos captados e não utilizados

2. Ampliação do apoio 
às pesquisas para a 
qualifi cação de políticas 
públicas de esporte e lazer

• Ampliar em 100% o apoio ao fomento de pesquisas desenvolvidas pelas redes CENESP e CEDES

3. Avaliação continuada 
das políticas públicas 
de esporte e lazer

• Implantar Sistema Nacional de Avaliação de Esporte e Lazer articulado e contínuo que permita expor o grau de desenvolvimento 
do esporte e lazer do país

• Realizar o Diagnóstico Nacional do Esporte a cada 4 anos

4. Potencialização das redes 
de pesquisa e formação

• Implantar centros e núcleos de pesquisa em todas as regiões brasileiras 

• Reequipar e reestruturar 100% as Redes CENESP e CEDES

• Desenvolver experiências de transferência de tecnologia de programas esportivos sociais e de lazer

• Incentivar e ampliar os grupos de estudos vinculados ao Programa Segundo Tempo fortalecendo a relação com as 
universidades

5. Construção de laboratórios 
de pesquisas e inovações 
tecnológicas no esporte

• Criar laboratórios para o Centro Nacional de Treinamento Esportivo

5. Ciência, Tecnologia e Inovação
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5 - Ciência, Tecnologia e Inovação (página 1 de 2)

Ações Metas
1

2

3

4

5
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5 - Ciência, Tecnologia e Inovação (página 2 de 2)

Ações Metas
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Ações Metas

1. Promoção do esporte de 
rendimento para projetar o Brasil 
como potência esportiva mundial

• Ficar entre os 10 melhores colocados nas Olimpíadas Rio 2016 e entre os 5 melhores colocados nas Paraolimpíadas 
Rio 2016.

2. Implantação do Plano 
de Alto Rendimento

• Implantar Plano de Alto Rendimento por ciclo olímpico a partir de planejamento integrado por modalidades, com pleno  
entendimento das necessidades e oportunidades de cada uma das modalidades

• Implantar as Câmaras Técnicas das modalidades olímpicas e paraolímpicas, construindo visão integrada com o conjunto 
das entidades do esporte

3. Criação de uma instituição 
pública para a gestão do 
esporte de rendimento

• Criar instituição pública para implantação e gestão da Rede Nacional de Treinamento, estimulando o aproveitamento 
da capilaridade de instalações proporcionada com o uso da infraestrutura de clubes, Sistema S e instalações militares 
entre outros

• Implantar a Rede Nacional de Treinamento nas 05 regiões brasileiras, envolvendo todas as estruturas nacionais

• Integração da formação esportiva com o Programa Segundo Tempo

4. Implantação de uma Política 
Nacional de Educação, Prevenção 
e Controle de Dopagem

• Instituir a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD)

• Desenvolver políticas e ações de prevenção e educação sobre dopagem 

• Implantar o Controle de Dopagem no Programa Bolsa Atleta

Tornar o Brasil uma potência olímpica e paraolímpica requer o investimento na profi ssionalização técnica e de governança esportiva, na formação 

de atletas da base ao alto rendimento e nas condições de desenvolvimento de uma cultura olímpica. Aqui se propõe ações que estruture de 

forma alinhada, as modalidades esportivas de alto rendimento, possibilitando saltos de qualidade e resultados de competitividade de alto nível.

6. Esporte de Alto Rendimento
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6 - Esporte de Alto Rendimento (página 1 de 2)

Ações Metas
1
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5
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6 - Esporte de Alto Rendimento (página 2 de 2)

Ações Metas
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O futebol se construiu ao longo da história brasileira como um grande fator de mobilização. Aqui é entendido para além de uma modalidade 

esportiva, mas como patrimônio cultural que deve ser preservado e desenvolvido. Garantir as condições do futebol como tradição reconhecida da 

população signifi ca reconhecê-lo como política pública que fortaleça suas instâncias de participação e também qualifi que sua profi ssionalização. 

Essas são condições fundamentais para que o povo tenha espaços e possibilidades de acesso qualifi cado para a vivência do futebol.

Ações Metas

1. Consolidação dos 
direitos do torcedor

• Implantar uma política nacional de segurança e prevenção da violência nos estádios de futebol e no entorno das 
arenas.

• Normatizar laudos técnicos e criar caderno de encargos das instalações dos estádios de futebol no Brasil.

2. Qualifi cação do 
futebol profi ssional

• Estruturar medidas de saneamento e sustentabilidade operacional dos clubes

7. Futebol 
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7 - Futebol (página 1 de 2)

Ações Metas
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7 - Futebol (página 2 de 2)

Ações Metas
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Ações Metas

1. Ampliação do 
orçamento do esporte

• Propor um Projeto de Emenda Constitucional (PEC) para vinculação de 2% do orçamento da União e, no mínimo, 1,5% 
dos Estados e 1% dos municípios e Distrito Federal para o esporte

• Propiciar incentivos fi scais para os investimentos em infraestrutura e equipamentos para o desenvolvimento esportivo 
nacional

2. Consolidação da Lei de 
Incentivo ao Esporte

• Prorrogar a Lei de Incentivo para 2025

• Implantar leis de incentivo em todos os estados brasileiros

3. Redistribuição dos recursos 
oriundos de loterias esportivas

• Ampliar o percentual de repasses ao esporte das loterias esportivas e de prognósticos 

A ampliação e diversifi cação dos recursos para o esporte é crucial para garantir o seu desenvolvimento. Mobilizar as instâncias de poder 

para a alocação sufi ciente de recursos no fi nanciamento do esporte e lazer é emergencial. Assim, propõe-se que aqui se discuta meios 

para materializar a vinculação do esporte e lazer nos orçamentos, além de concretizar a democratização na distribuição desses recursos.

8. Financiamento do Esporte
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8 - Financiamento do Esporte (página 1 de 2)

Ações Metas
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8 - Financiamento do Esporte (página 2 de 2)

Ações Metas
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Ações Metas

1. Construção e reforma 
de quadras nas escolas e 
Universidades Públicas

• Implantar infraestrutura esportiva qualifi cada e adequada em 100% das Universidades Públicas e em 100% dos 
Institutos Federais de Educação Tecnológica.

• Assegurar em 80% das escolas publicas de Ensino Fundamental, que tenham acima de 200 alunos, equipamento 
adequado para prática esportiva.

2. Construção de equipamentos 
de esporte nas cidades

• Construir Praças da Juventude em todos os municípios com mais de 20 mil habitantes.

• Construir e qualifi car equipamentos adequados à prática esportiva em 100% dos municípios brasileiros.

• Assegurar as normas de acessibilidade em 100% dos equipamentos construídos.

• Propor alterações na legislação especifi ca para viabilizar a recuperação da estrutura esportiva de clubes e associações 
esportivos sociais.

3. Criação e modernização de 
Centros de Treinamento Esportivos

• Criar centros locais e regionais de alto rendimento, abrangendo todas as unidades da federação.

• Maximizar o uso da infraestrutura instalada, equipando os Centros Esportivos existentes para o desenvolvimento e 
treinamento no maior número possível de modalidades olímpicas e paraolímpicas.

4. Implantar uma política 
de gestão e ocupação de 
equipamentos esportivos

• Garantir padrão de qualidade dos equipamentos públicos de esporte e lazer em todos os municípios brasileiros.

• Promover a gestão compartilhada dos equipamentos públicos de esporte e lazer, envolvendo todos os setores sociais 
e a sociedade civil.

• Garantir a qualidade da ocupação dos equipamentos públicos por meio da implementação de programas educativos 
de esporte e lazer.

Ampliar e modernizar os equipamentos de esporte e lazer no país é uma das condições básicas para a garantia 

da democratização do acesso ao esporte e lazer. Requer um conjunto de ações articuladas que garantam, além 

do padrão de qualidade na construção, a adequação para determinadas atividades específi cas e uma política de 

ocupação que permita a gestão compartilhada e auto sustentável que qualifi que esses espaços nas cidades.

9. Infraestrutura Esportiva
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9 - Infraestrutura Esportiva (página 1 de 2)

Ações Metas
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9 - Infraestrutura Esportiva (página 2 de 2)

Ações Metas
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Ações Metas

1. Geração de trabalho e 
renda diretos e indiretos

• Ampliar os postos de trabalho com a realização de grandes eventos esportivos como os Mundiais Militares em 2011, a 
Copa do Mundo em 2014, as Olimpíadas em 2016

• Ampliar a construção de infraestrutura esportiva

• Estimular a captação e realização de feiras internacionais

2. Estímulo ao desenvolvimento 
da cadeia produtiva do esporte

• Fortalecer a indústria de produção de materiais esportivos

• Reduzir a carga tributária sobre produtos e equipamentos esportivos nacionais 

• Apoiar os arranjos produtivos locais que estimulem o relacionamento entre as micro, pequenas e grandes empresas 
do esporte

• Estimular a organização nacional dos setores da indústria, comércio e serviços do esporte

3. Conhecimento sobre a cadeia 
produtiva do esporte no Brasil

• Realizar e difundir estudos sobre o impacto do esporte na economia nacional e o mapeamento da cadeia produtiva 
do esporte

O esporte é um elemento importante de desenvolvimento econômico do país, movimentando diversos setores e 

promovendo oportunidades. Reconhecer o potencial econômico do esporte requer o conhecimento dos potenciais da 

cadeia produtiva do esporte e implica em incentivos ao empreendedorismo no setor. Propõem-se aqui meios para conhecer 

e expandir os desdobramentos econômicos do setor e dotar o Brasil de uma indústria desenvolvida no esporte.

10. Esporte e Economia
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10 - Esporte e Economia (Página 1 de 2)

Ações Metas
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10 - Esporte e Economia (página 2 de 2)

Ações Metas
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Esse é o desafi o proposto pela III Conferência Nacional do Esporte. 
Agora o que se espera é a participação de todos no debate para 
a construção de um Plano Decenal de Esporte e Lazer com a cara 
do Brasil. É preciso consolidar as grandes conquistas no campo das 
políticas públicas de esporte e lazer, aprimorar ações e garantir o 
controle social sobre o que tem sido feito. Venha ajudar o Brasil a 
brilhar entre as dez maiores potências mundiais no esporte. Essa é 
a hora de todos defi nirem os rumos do esporte e torcerem Por um 
time chamado Brasil!
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