Projeto
Cidades da Copa
PLANO DE AÇÃO
PORTO ALEGRE - RS

PORTO ALEGRE EM AÇÃO É
ESPORTE E EDUCAÇÃO

“O esporte não é educativo a priori, é o
educador que precisa fazer dele ao mesmo
tempo um objeto e meio de educação.”
Betti

Introdução
O Projeto Cidades da Copa faz parte do Movimento pelo Legado Social dos
Megaeventos Esportivos (Copa do Mundo de 2014 e Olimpíada/Paraolimpíada de
2016) e pretende contribuir com os esforços do País previstos no Plano Plurianual
(PPA) 2012-2015, para a construção do legado da Copa do Mundo de 2014.
A proposta é garantir a todos o direito ao esporte, à educação e ao
desenvolvimento pleno.
O Comitê do Legado Social da Copa - Porto Alegre - apresenta este Plano de Ação
como produto dos encontros realizados pelos representantes da sociedade civil e
do poder público nos meses de agosto, setembro e outubro de 2012.
O “nosso” desejo é que o Comitê do Legado e o Plano de Ação sejam validados
pelo poder público. Que as ações aqui sugeridas possam ser realizadas, garantindo
assim o direito dos cidadãos ao esporte, ao lazer e à qualidade de vida.

Objetivos Gerais
• Aumentar e potencializar o número de
praticantes de esporte e garantir o acesso ao
esporte educativo nos espaços governamentais
e não governamentais em todas as faixasetárias até 2016.
• Garantir o acesso ao esporte educativo em
todas as escolas para todas as crianças e os
adolescentes do município até 2016.

Áreas

• Infraestrutura

• Recursos Humanos
• Orçamento e Financiamento
• Mapeamento e Diagnóstico
• Programas
• Gestão e Controle (Avaliação)

Área: Infraestrutura
Objetivos

Metas

Estratégias

Indicadores

Instrumentos

Construir e climatizar as
piscinas dos centros
comunitários para o
desenvolvimento de
esportes aquáticos.

Espaços ampliados e
concluídos ate 2015.

Orçar, viabilizar verbas,
parceiros, patrocínios e
construir, buscar
parcerias público
privadas.

Número de espaços
construídos.

Cronogramas de obras
(Diário Oficial).

Número de espaços
reformados.

Registros dos espaços
entregues para a
comunidade.

Vincular as estratégias
desta área
INFRAESTRUTURA ao
Orçamento.

Número de profissionais
contratados para atuar
nos espaços de prática
do esporte e do lazer.

Atas e registros dos
encontros realizados
entre as secretarias.

Vincular as estratégias
desta área
INFRAESTRUTURA aos
Recursos Humanos
(qualificação).

Número de encontros e
ações conjuntas
desenvolvidas entre as
secretarias.

Programas oferecidos
para as comunidades
(descrição dos projetos).

Ampliar os espaços
destinados às diferentes
práticas esportivas
(skate, atletismo,
canoagem, artes
marciais, capoeira,
ginastica, etc).

Integrar ações da SME e
SMAM para ocupação e
otimização das praças
para a pratica de
esportes.
Até o fim do ano de
2015 – Todas (100%) as
regiões devem ter uma
quadra esportiva coberta
para a prática do esporte
e do lazer.
Até o fim do ano de
2015 - viabilizar recursos
materiais para todos os
espaços públicos de
prática esportiva e de
lazer (manutenção).

Totalidade das obras
concluídas e qualidade
de suas execuções.

Área: Infraestrutura
Objetivos
Garantir que todas as
quadras das escolas de
POA sejam
poliesportivas e
adaptadas à pratica do
esporte educacional
para crianças e
adolescentes.
Qualificar e construir
espaços esportivos em
áreas de vulnerabilidade
social (Territórios da Paz
e Regiões), tais como
quadras, campos, pistas,
etc..
Viabilizar recursos
materiais para as
praticas esportivas via
projetos como Pronaci, 2
Tempo, PELC.

Metas

Estratégias

Indicadores

Instrumentos

Área: Recursos Humanos
Objetivos
Qualificar os recursos
humanos novos e já
existentes que atuam
com o esporte para o
esporte educacional.

Metas
Criar um modelo de
curso de capacitação
em esporte
educacional para a
formação dos
multiplicadores.
Qualificar os
profissionais
existentes para o
esporte educacional
nas 17 ”Regiões" de
POA.
Qualificar os novos
profissionais nas 17
“Regiões” de POA.
Ampliar o número de
profissionais atuando
com esporte
educacional no
município.

Estratégias

Indicadores

Instrumentos

Articular com o poder
publico a contratação de
Instituição e ou Grupo
ESPECIALIZADO em
esporte educacional para
realizar as capacitações.

Instituição ou Grupo
definido e contratado.

Projeto do curso
aprovado – conteúdos.

Curso de capacitação
estruturado pelo GT e
homologado pela SMED.

Documento de
homologação.

Capacitar multiplicadores
de forma contínua e
sistematizada com
indicadores de resultados.

Ficha de avaliação.
Listagem dos
profissionais
capacitados.

Divulgar o diferencial em
relação ao trabalho com
esporte educacional
(formadores de opinião).

Avaliação dos
professores pelo
supervisor das escolas
com base nas metas do
Esporte Educacional.
Número de profissionais
inscritos nos cursos.

Ter pelo menos um curso
de capacitação em todas as
17”Regiões" de POA.

Planilha de
acompanhamento e
avaliação dos
professores

Número de cursos e
seminários realizados.

Realizar pelo menos 2
seminários anuais de
atualização pós curso de
formação.

Área: Orçamento e Financiamento
Objetivos

Metas

Estratégias

Indicadores

Instrumentos

Integrar as diferentes
Secretarias do Município
e do Estado (Educação,
Esporte e Saúde) visando
o aumento do
orçamento destinado à
Atividade Física e
Esporte Educacional.

Um representante de
cada órgão do governo,
participando do Comitê
do Legado Social.

Realizar audiência
publica (Câmara de
Vereadores e Assembleia
Legislativa) buscando
ampliar o investimento
em E.E.

Quanto do percentual foi
alcançado em cada
meta? (investimentos,
atendimentos,
entidades).

Prestação de contas
PPA.

Aumentar os recursos da
SME, de acordo com a
conferência nacional do
esporte (mínimo 1%).
Aumentar o
investimento via LIE
Municipal.
Ampliar as parcerias com
o 3º setor buscando o
aumento da capacidade
de atendimento nos
projetos e programas.

Criação de fundo
municipal destinado ao
Esporte Educacional. (%
de acordo com projetos
capitados) - Consulta a
PGM.

Aumento das entidades
prestadoras /
investidoras deste
serviço.

Sensibilizar deputados
da bancada gaúcha na
Câmara Federal para
aumentar os recursos de
emendas parlamentares
em E.E.
Interlocução entre
Secretariado / Governo e
Sociedade Civil na
construção do Plano
Plurianual - PPA.
Interlocução e
articulação do Comitê
com os conselhos
estaduais e municipais.

Consolidação do fundo
com foco no esporte
educacional.
Número de audiências
publicas e encontros de
articulação realizados.
Número de
representantes do
Comitê que são
participantes dos
Conselhos Municipal e
Estadual de Educação.

L.I.E. Municipal.
Contratos de parceria
(PPPs) Firmados.

Atas das audiências
públicas.
Atas dos encontros
realizados entre as
diferentes secretarias.

Área: Orçamento e Financiamento
Objetivos

Metas

Estratégias

Indicadores

Mobilização das lideranças
comunitárias das Regiões
do OP a partir de abril de
2013.

.

Acompanhamento dos
valores Investidos.
Apresentação da proposta
ao poder público.
Interlocução com CME.
Inclusão de representantes
do Conselhos Municipal e
Estadual de Educação no
Comitê do Legado Social da
Copa do Mundo.
Divulgação as entidades
esportivas.
Qualificar os projetos
encaminhados a L.I.E.
Municipal.
Difusão / Divulgação com
entidades.

Instrumentos

.

Área: Mapeamento e Diagnóstico
Objetivos

Metas

Estratégias

Indicadores

Instrumentos

Realizar o mapeamento
de todos os programas e
ações que contemplam
as manifestações
esportivas (educacional,
rendimento e de lazer)
em Porto Alegre.

Elaborar o mapeamento
de 100% das
manifestações
esportivas (projetos e
programas) que são
desenvolvidas no
município pelo Estado,
Municípios, Governo
Federal, Sociedade Civil
Organizada, etc).

Validar o Comitê do Legado
Social e o Plano de Ação
junto ao poder publico
(representantes e ações).

Comitê e Plano de Ação
validados.

Cronograma de trabalho.

Apresentar o Diagnóstico e
o Plano de Ação na agenda
2020.
Regionalizar o
mapeamento pelas regiões
do OP.
Estabelecer parceiras com
Universidades de POA para
a construção do
mapeamento.
Dar publicidade aos dados
através da divulgação em
sites especializados.
Estabelecer
responsabilidades dentro
do Comitê e um
Cronograma para as
atividades previstas.

Número de instituições
parceiras que
trabalharam para a
realização do
mapeamento.
Percentual das regiões
mapeadas no município.

Percentual de
cumprimento das
atividades do
cronograma
estabelecido para o
mapeamento.

Questionário Mapeamento de coleta
de dados readequado e
preenchido.
Ata das reuniões
realizadas.
Diagnóstico
(documento) preenchido
corretamente.

Área: Programas
Objetivos
Qualificar, articular e
potencializar os
programas já existentes
nas esferas municipal,
estadual, federal e
conveniados.

Metas
Ampliação da Rede de
Convênios em 50%.
Aumento de 100% no
número de
participantes nos
programas já
existentes.

Estratégias

Indicadores

Instrumentos

Usar redes sociais, rádios
comunitárias, mídias em
geral para a divulgação
dos programas nas
comunidades.

Aumento no número de
atendimentos nos
diferentes programas.

Planilhas de avaliação e
monitoramento dos
programas – abertura de
vagas.

Estimular a ampliação
de destinação de
recursos (subvenção
social) via fundos para os
programas de esporte
educacional.
Viabilizar a articulação e
a integração entre os
programas nas reuniões
do Comitê.
Acesso a atividades
esportivas e
educacionais em todos
os territórios do OP
durante a realização da
Copa do Mundo.

Aumento na capacidade
de atendimento nos
diferentes programas
(abertura de novas
vagas).
Aumento no número de
convênios fechados pelo
poder público.
Número de reuniões
realizadas pelo comitê.

Relatórios mensais –
Controle das presenças.

Contratos – fechamento
de convênios.
Atas das reuniões do
comitê.

Área: Gestão e Controle
Objetivos

Metas

Estratégias

Indicadores

Instrumentos

Monitorar os dados dos
programas esportivos
por regiões, em todos os
equipamentos
governamentais e não
governamentais.

Criar um sistema de
compilação dos dados
relacionados ao esporte
no município com
cruzamento de
informações de modo a
permitir a “visualização”
de todas as regiões, tais
como: professores,
equipamentos públicos,
investimento financeiro,
orçamento, etc.

Realizar encontros entre
Secretarias de governo,
Comitê do Legado e
Instituições para definir
o que será medido
(indicadores de
resultados).

Sistema desenvolvido
(qualidade e eficiência).

Relatórios de gestão e de
monitoramento.

Número de regiões
(programas e projetos)
monitoradas.

Planilhas de repasse e
utilização dos recursos –
prestação de contas.

Nível de execução do
projeto (plano)

Atas dos encontros e
reuniões realizadas.

Garantir os recursos
necessários para a
execução do projeto
(plano de ações),
acompanhar e monitorar
as ações.

Estabelecer parceria
com Universidades para
elaborar o sistema de
mensuração dos dados
esportivos de POA
(relação com a Área
Mapeamento).
Envolver os atores
esportivos e sociais nas
discussões.
Acompanhar via Comitê
a execução do plano.
Divulgação dos dados no
Portal da Transparência.

Número de instituições e
Universidades parceiras.

