
 

Cidade do Esporte: uma nova jogada para São Paulo 

 

Apresentação:  

Os megaeventos esportivos constituem-se em uma oportunidade única e grandiosa para alavancar o esporte no país, 

assegurando o direito da prática esportiva a todos os cidadãos, conforme previsto na nossa Constituição e nos marcos legais 

internacionais. Dessa forma, o governo do município de São Paulo e a sociedade civil são mobilizados a construir as bases 

estruturantes do esporte, vislumbrando um país pleno de oportunidades que potencializem a prática esportiva e, 

consequentemente, os benefícios que esta proporciona, como saúde, educação, bem-estar, inclusão social, lazer e cidadania. 

Neste contexto nasceu o Projeto Cidades da Copa, uma iniciativa que faz parte do Movimento pelo Legado Social dos 

Megaeventos Esportivos (Copa do Mundo da FIFA 2014 e Jogos Olímpicos - Rio 2016 e Jogos Paralímpicos de 2016), 

realizado pelo Instituto Esporte e Educação, apoiado pela Rede de Esporte pela Mudança Social (REMS), Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF) e Atletas pela Cidadania. 

O Projeto Cidades da Copa é financiado pela Lei de Incentivo ao Esporte, Instituto Votorantim e CCR, e pretende contribuir 

com a construção do legado social e esportivo da Copa do Mundo da FIFA 2014, garantindo a todos e todas o direito a prática 

do esporte.  

A partir da janela de oportunidades que a Copa do Mundo de Futebol da FIFA 2014 possibilita e de entendermos que o 

esporte, como a saúde, a educação, a moradia, o saneamento básico, a segurança, entre outros, faz parte do conjunto de 

direitos constitucionais do cidadão brasileiro, as instituições neste documento referenciadas aglutinaram informações e 

expertises na elaboração do Plano de Ação: Cidade do Esporte: uma nova jogada para São Paulo. 

O objetivo deste plano é contribuir efetivamente para a o legado social e esportivo da Copa do Mundo Fifa 2014, e para a 



garantia do direito à prática de esportes na cidade de São Paulo. Assim, estipularam-se os seguintes objetivos gerais: 

1. Qualificar os profissionais que atuam no esporte. 

2. Ampliar e fortalecer as políticas públicas de esporte para o desenvolvimento humano. 

3. Democratizar a prática esportiva em toda a cidade. 

4. Diversificar a oportunidade de prática esportiva. 

5. Avaliar sistematicamente a prática esportiva na cidade de São Paulo. 

O legado esportivo que queremos deve ser integrado aos processos educacionais, colaborando para a melhoria da qualidade 

da educação, para a permanência das crianças e jovens na escola e com a ampliação dos conhecimentos sobre a saúde 

individual e coletiva proporcionada pela prática esportiva na capital do Estado de São Paulo. 

Reconhecemos as potencialidades do Esporte na transformação social e sabemos ser este essencial para o desenvolvimento 

humano integral, na medida em que promove a convivência entre as pessoas, fortalece as relações de respeito e coletividade e 

colabora com a conscientização sobre a saúde, direitos, deveres e cidadania, que favorecem a busca pelo bem comum e uma 

sociedade mais justa e igualitária.   

 Em São Paulo a elaboração do Plano de Ação contou com a colaboração do governo municipal, de empresas e de instituições 

do 3º setor: Prefeitura Municipal de São Paulo; Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Recreação; Secretaria Municipal de 

Educação; Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida; Atletas pela Cidadania; ABRAPEFE; 

ACAO EDUCATIVA; ACM SP; AMPLOS EVENTOS; APRENDIZ; CANAL FUTURA; CENTRO PAULA SOUZA; CIEDS; 

COMGAS; CREF; FUNDAÇÂO DOM BOSCO; EACH-USP; FEDEESP; FEDERAÇÃO PAULISTA RUGBY; FLYTIME; 



FUNDACAO ABRINQ; FUNDACAO GOL DE LETRA; FUNDACAO ITAU SOCIAL; FUNDACAO TELEFONICA; GIFE; GOL DE 

LETRA; HURRA; INDES; INSTITUTO BARRICHELO KANAAN; INSTITUTO ESPORTE E EDUCACAO; INSTITUTO 

VOTORANTIM; ISEE; JLEIVA; MAGISTER; MIDOS; PASSE DE MAGICA; PORTAL PORVIR; PORTAL SETOR 3; 

PREFEITURA DE OSASCO; PRODHE / CEPEUSP; PROJETO VIDA CORRIDA; RADIO GLOBO; REJUPE-SP; VIRAÇÃO; 

REMS; SENAC; TIDE SETUBAL; UNICEF. 

 
 

OBJETIVO GERAL 

1. Diagnosticar, Monitorar e Avaliar sistematicamente a prática esportiva na cidade de São 
Paulo. 

Objetivo 
Específico 

Metas Estratégias Indicadores Instrumentos 

1.1 Fortalecer os sistemas 
municipais de avaliação do 
cenário esportivo na cidade de 
São Paulo. 
 

1.1.1 Aprimorar o sistema municipal de 
avaliação sistemática dos programas, projetos, 
equipamentos e atendimentos esportivos da 
cidade de São Paulo. 

1.1.1.1Qualificar os recursos humanos existentes para 
avaliarem sistematicamente os programas esportivos 
1.1.1.2 Realizar cursos de formação sobre avaliação de 
programas esportivos  
1.1.1.3 Realizar reunião de trabalho com Universidades e 
Instituições do 3º setor vinculadas a sistemas de avaliação. 
1.1.1.4 Identificar mecanismos de avaliação adotados por 
instituições dos setores privado e social no âmbito esportivo 
1.1.1.5 Identificar mecanismos de avaliação social dos 
impactos esportivos 
1.1.1.6 Criar uma comissão de avaliação de impactos sociais 
de oferecimento de práticas esportivas (convidar o conselho 
de Universidades da Cidade de São Paulo / o conselho de 
Instituições do 3º setor da cidade de São Paulo) 
1.1.1.7 Criar um Grupo de Avaliação dentro do Conselho 
Municipal de Esportes 
1.1.1.8 Estabelecer coletivamente uma matriz de Indicadores 
(quantitativos e qualitativos dos 
programas/projetos/equipamentos e atendimentos) e 
instrumentos de avaliação do esporte oferecido pelos 
diferentes atores sociais na cidade de São Paulo. 
 

1.1.1 Número de cursos 
de formação realizados 
1.1.1 Número de 
professores formados 
1.1.1 Satisfação dos 
professores capacitados 
1.1.1 Número de 
instituições parceiras 
1.1.1 Qualidade dos 
instrumentos de avaliação 
1.1.1 Melhora dos 
resultados dos projetos e 
programas esportivos.  

Diagnóstico 
do esporte 
na cidade 
 
Relatório do 
Esporte na 
cidade 



OBJETIVO GERAL 

2. Ampliar e fortalecer as políticas públicas de esporte para o desenvolvimento humano. 
Objetivo 

Específico 
Metas Estratégias Indicadores Instrumentos 

2.1 Formar comitê 
intersetorial  

2.1.1 Constituir uma comissão intersetorial para 
coordenação das propostas e ações do Plano de 
Ação  
 

2.1.1.1 Definir previamente os 
setores/parceiros/representantes da sociedade que irão 
compor a comissão; 
2.1.1.2 Definir local e datas da realização dos encontros da 
comissão; 
2.1.1.3 Determinar o organizador da articulação da comissão; 
2.1.1.4 Envolver representantes da câmara municipal / 
conselho municipal de esportes; secretarias, 3º setor, 
empresas, entre outros. 
2.1.1.5 Enviar convite oficial para os membros que irão 
compor a comissão; 
2.1.1.6 Garantir a representação dos seguintes secretarias: 
secretarias de esporte, educação e pessoas com deficiência e 
mobilidade reduzida, do verde e saúde. 
2.1.1.7 Estabelecer grupos de trabalho para a realização e 
acompanhamento das diferentes ações do Plano. 

2.1.1 Número de 
instituições 
representadas na 
comissão 
2.1.1 diversidade dos 
setores sociais 
representados na 
comissão 
2.1.1 Ações realizadas 
pela comissão 

Atas de 
reuniões 

2.2 Aumentar a captação de 
verba para a Secretaria de 
Esportes 

2.2.1 Destinar 1% do orçamento municipal para o 
fomento às práticas esportivas 
 

2.2.1.1 Elaborar lei municipal que garanta orçamento 
destinado ao esporte; 
2.2.1.2 garantir na LOA que os recursos destinados ao 
esporte sejam efetivamente empregados para o fomento do 
esporte; 
 

2.2.1 percentual de 
verba destinada ao 
fomento ao esporte 
(relativo ao orçamento 
municipal) 

LOA e PPA 

2.3 Garantir a 
democratização da 
distribuição das verbas. 

2.3.1Garantir que ao menos 80% do orçamento 
da secretaria municipal de esporte sejam 
destinados ao fomento das manifestações de 
lazer e educação do esporte e no máximo 20% do 
orçamento para fomento ao esporte de 
rendimento 

2.3.1.1 Estipular na LOA os valores referentes ao fomento do 
esporte em cada manifestação; 
2.3.1.2 garantir na LOA que os recursos destinados ao 
esporte sejam efetivamente empregados para o fomento do 
esporte; 
 

2.3.1 percentual de 
recursos destinados as 
manifestações 
esportivas 

LOA e PPA 

2.4 Estruturar projetos 
intersecretariais 

2.4.1 Realizar reuniões sistemáticas com a 
participação de secretarias interrelacionadas às 
práticas esportivas; 

2.4.1.1 Definir previamente as secretarias interrelacionadas e 
seus representantes que participarão de cada reunião; 
2.4.1.2 Convidar todas as secretarias interrelacionadas para a 
reuniões; 
2.4.1.3 Definir local e datas da realização das reuniões; 
2.4.1.4 Determinar a secretaria organizadora de cada 
reunião; 
2.4.1.5 Garantir a presença de pelo menos 3 secretarias 
relacionadas ao conteúdo da reunião; 

2.4.1 Número de 
reuniões realizadas 
2.4.1 Número de 
secretarias presentes 

2.4.1 Atas das 
reuniões 



2.4.2 Implementar pelo menos 2 NOVOS projetos 
compartilhados/intersecretariais 
 

2.4.2.1 Identificar as demandas existentes entre as 
secretarias; 
2.4.2.2. Verificar documentos oficiais e priorizar a 
implantação de projetos que diversifiquem e democratizem a 
prática esportiva, considerando especialmente a população 
historicamente apartada da possibilidade de exercício do 
direito ao esporte, como as pessoas com deficiência; 

2.4.2 Número de novos 
projetos 
implementados. 
2.4.2 Número de 
secretarias envolvidas 
nos novos projetos 

2.4.2 Relatórios 
dos projetos 

2.5 Manter, recuperar e 
ampliar os espaços para 
prática esportiva; 
 

2.5.1Elaborar PLANO ANUAL de reforma e 
qualidade dos espaços esportivos 
 

2.5.1.1 garantir que todas as escolas públicas tenham 
espaços qualificados de práticas esportivas; 
2.5.1.2 Realizar parcerias com os governos federal e estadual 
para a revitalização dos espaços públicos de prática 
esportiva; 
2.5.1.3 destinar parte do orçamento da secretaria de obras 
para a qualificação dos espaços de prática esportiva; 
2.5.1.4 estabelecer um calendário de verificação da qualidade 
dos espaços; 
2.5.1.4 garantir que todas as reformas e projetos de 
qualificação dos espaços esportivos estejam de acordo com 
os critérios de acessibilidade previstos por lei. 

2.5.1 Quantidade de 
locais recuperados e 
construídos.  

Relatório de 
obras 

2.6 Criar Lei Municipal de 
incentivo ao Esporte 

2.6.1 Implementar entre os anos de 2013 e 2014 

a LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE 

2.6.1.1 Envolver, nas ações da secretaria, algum vereador que 

proponha projeto de lei de incentivo municipal; 

2.6.1.2 Sensibilizar Prefeito sobre a importância do esporte 

para elaboração de projeto de lei municipal de incentivo ao 

esporte; 

2.6.1.3 garantir que a prática esportiva inclusiva esteja 

contemplada na elaboração de projeto de lei de incentivo ao 

esporte. 

2.6.1 Publicação no DO 
a lei municipal de  
incentivo ao esporte 

Diário Oficial 

2.7 Contratar profissionais 
para atuação com esportes 
na cidade de São Paulo 

2.7.1 Contratar profissionais de Educação Física 
para atuação dentro da secretaria de esportes 
 

2.7.1.1 Levantar o número de profissionais necessários para  
a qualificação da prática esportiva 
2.7.1.2 Elaborar Edital de Concurso Público para Especialistas 
em Formações Técnicas, Culturais e Desportivas; 
2.7.1.3 Definir o número de vagas para cada uma das 
secretarias 
2.7.1.4 Contratar profissionais de Educação Física 

2.7.1 Numero de 
profissionais 
contratados 

Diário Oficial 

2.7.2 Contratar profissionais de diferentes áreas 
como administração, psicologia, nutricão, dentre 
outras 
 

2.7.2.1 Levantar o número de profissionais necessários para  
a qualificação da prática esportiva 
2.7.2.2 Elaborar Edital de Concurso Público para Especialistas 
em Formações Técnicas, Culturais e Desportivas; 

2.7.2 Numero de 
profissionais 
contratados 
2.7.2 Diversidade de 

Diário Oficial 



2.7.2.3 Definir o número de vagas para cada uma das 
secretarias 
2.7.2.4 Contratar profissionais de áreas correlatas ao esporte; 

formação dos 
profissionais 
contratados 

 
 
 

OBJETIVO GERAL 

3 Qualificar os profissionais que atuam no esporte. 
Objetivo 

Específico 
Metas Estratégias Indicadores Instrum. 

3.1 - Fomentar a formação 
continuada de profissionais 
das diferentes áreas do 
esporte. 
 

3.1.1 – Constituir grupo de trabalho para 
delimitar as diretrizes da formação continuada.  

3.1.1.1 Definir previamente os 
setores/parceiros/representantes da sociedade que irão 
compor grupo de trabalho da formação; 
3.1.1.2 Definir local e datas da realização dos encontros dos 
grupos de trabalho; 
3.1.1.3 Determinar o organizador do grupo de trabalho; 
3.1.1.4 Envolver representantes da câmara municipal / 
conselho municipal de esportes; entre outros. 
3.1.1.5 Garantir a representatividade de entidades do terceiro 
setor com experiência na prática de esporte inclusivo para 
inserção desta temática nas práticas de formação. 
3.1.1.6 Enviar convite oficial para os membros que irão 
compor o grupo de trabalho; 
 

3.1.1 Número de instituições 
representadas nos grupos de 
trabalho 
3.1.1 diversidade dos setores 
sociais representados nos 
grupos de trabalho 
3.1.1 Ações realizadas pelos 
grupos de trabalho 

Atas de 
reuniões 

3.1.2 - Elaborar programas/ projetos de 
formação continuada interdisciplinar e 
intersetorial em cada uma das 32 subprefeituras 

3.1.2.1 associar as diretrizes estabelecidas pela comissão às 
demandas de cada subprefeitura; 

3.1.2.2 envolver o supervisor de esportes das subprefeituras; 

3.1.2.3 Estipular os eixos temáticos, conteúdos e estratégias 
das formações.  

3.1.2 Número de programas de 
formação continuada 
elaborados 
3.1.2 Número de 
subprefeituras que 
implantaram programas de 
formação continuada 
3.1.2 Número de secretarias 
que participaram no programa 
de formação continuada 
3.1.2 Número de parceiros 
participantes dos programas de 
formação 
3.1.2 Diversidade de parceiros, 

Diário 
oficial 
 
Cadastro 
de pessoas 
formadas 
 
Lista de 
presença 



setores e secretarias.  
3.1.2 Número de pessoas 
formadas. 

3.1.3 - Ampliar parcerias com Universidades e o 
3º setor para a formação/qualificação dos 
profissionais da área do esporte 

3.1.3.1 identificar as parcerias já existentes; 

3.1.3.2 convidar novas instituições; 

3.1.3.3 estimular parcerias entre os diversos setores 
(universidade/universidade – ONG/ONG – universidade/ONG 
– universidade/ONGs-SEME); 

3.1.3 Número de universidades 
parceiras 
3.1.3. Número de instituições 
do 3º setor parceiras 
3.1.3 Número de instituições 
privadas parceiras 
3.1.3 Número de novas 
parcerias estabelecidas a partir 
do plano de ação 

Termos de 
parceria 
estabeleci
dos 

OBJETIVO GERAL 

4.  Democratizar a prática esportiva em toda a cidade. 
Objetivo 

Específico 
Metas Estratégias Indicadores Instrumentos 

4.1 Criar canais diversificados 
e efetivos de comunicação 
das atividades esportivas 
 

4.1.1 Garantir que 100% das ações realizadas / 
programas e projetos - sejam divulgados para 
toda a população utilizando canais como 
televisão, rádio, jornais e internet, incluindo 
meios e modos de comunicação acessíveis para 
pessoas com deficiência. 
 

4.1.1.1 ampliar comunidades específicas nas redes sociais 
para divulgação dos programas; 
4.1.1.2 facilitar o fluxo interno de comunicação 
(intersetorial); 
4.1.1.3 ampliar mecanismos de mídia ativa de divulgação das 
ações; 
4.1.1.4 ampliar links de divulgações das atividades esportivas 
nos sites de diferentes secretarias (sec. Obras divulga espaços 
com acessibilidade para práticas esportivas / sec. Saúde 
divulga programas de acompanhamento de atividades física, 
etc.); 
4.1.1.5 estabelecer e ampliar parcerias com companhias 
telefônicas para envio de SMS para a população participar de 
eventos esportivos gratuitos; 
4.1.1.6 realizar parcerias com as mídias dos transportes 
(metro/ônibus/taxis) para divulgar eventos esportivos; 
4.1.1.7 ampliar uma rede de agentes esportivos que 
divulguem as atividades pessoalmente nos bairros; 
4.1.1.8 fazer com que os parceiros esportivos da prefeitura 
criem links de divulgação das ações da Secretaria de Esportes 
em seus sites; 

4.1.1Número de ações e 
peças  de comunicação 
4.1.1 Número e tipos de 
veículos de divulgação 
4.1.1 Quantidade de 
usuários e praticantes de 
esporte  

Observação e 
registro de 
mídias 
 
Relatórios dos 
projetos e 
eventos 
 
 
Fotos 

3.2 Estimular as escolas 
públicas a estabelecerem 
parcerias para disseminação 
e qualificação das práticas 

3.2.1 Ao menos 50% das escolas públicas do 
município com parcerias com outras secretarias e 
ONGs para disseminar e possibilitar a prática de 
esportes e atividades físicas, incluindo a prática 

3.2.1.1 identificar as escolas que já estabeleceram parcerias; 
3.2.1.2 integrar as ações de disseminação de práticas 
esportivas ao plano decenal de educação integral (por 
exemplo, mais educação); 

3.2.1 Percentual de  
escolas com parcerias 
3.2.1 Número de novas 
parcerias estabelecidas 

Relatórios dos 
projetos e 
programas 
 



esportivas do esporte por pessoas com deficiência. 3.2.1.3 identificar instituições (privadas e do 3º setor) que já 
realizam ações em parceira com as escolas públicas e tem 
potencial de ampliação de atendimento; 
3.2.1.4 Criar mecanismos de incentivo para que instituições 
privadas realizem parcerias com escolas públicas; 
3.2.1.5 Utilizar as tecnologias sociais desenvolvidas pelos 
parceiros privados e 3º setor para o estabelecimento bem 
sucedido de parcerias; 

3.2.1 Número de 
instituições parceiras 
3.2.1 Número de 
secretarias parceiras 

Termos de 
parceria 
estabelecidos 
 
Atas de 
reunião 

 

 

OBJETIVO GERAL 

5. Diversificar a oportunidade prática esportiva. 
Objetivo 

Específico 
Metas Estratégias Indicadores Instrum. 

5.1 Ampliar os programas e 
projetos de esportes 
diversificados em escolas 
públicas e centros esportivos 

5.1.1 Ampliar ao menos 30% dos programas e 
projetos esportivos que oferecem modalidades 
não convencionais 

5.1.1.1-Criar mecanismos de incentivo aos programas 
esportivos que oportunizem modalidades não convencionais 
e inclusivas; 
5.1.1.2-Identificar os programas e os espaços esportivos 
existentes, assim como as modalidades oferecidas nos 
diferentes programas do município; 
5.1.1.3-Estabelecer parcerias com instituições do setor 
privado e social para a ampliação do atendimento; 
5.1.1.4-Garantir na LOA e nos recursos da SEME valores 
específicos para aquisição de materiais esportivos 
alternativos, inclusive materiais adaptados à prática de 
esporte por pessoas com deficiência. 
5.1.1.5-Identificar consultores especializados para 
qualificação do quadro de colaboradores das instituições para 
diversificação de práticas esportivas; 
5.1.1.6-Readaptar os espaços de práticas esportivas 
escolares, possibilitando a diversificação do ensino de 
modalidades corporais; 
5.1.1.7-Adquirir materiais esportivos diversificados para 
distribuição nas escolas, inclusive materiais adaptados à 
prática de esporte por pessoas com deficiência.; 
5.1.1.8 organizar e estruturar transporte acessível para os 
participantes dos projetos e programas esportivos 

5.1.1 Número de 
programas implantados 
5.1.1 Número de novas 
modalidades oferecidas 

Relatórios dos 
programas e 
projetos 
esportivos 
 
 
Fotos 

5.2 Garantir a realização de  
eventos esportivos e de 

5.2.1. Realizar ao menos 2 circuitos esportivos e 
de atividades físicas durante o ano em cada 

5.2.1.1-divulgar o calendário anual de eventos esportivos das 
secretarias e instituições parceiras; 

5.2.1 Número de 
eventos esportivos 

Relatórios dos 
eventos 



atividades físicas em diversas 
regiões. 

região da cidade (Esportes Individuais/ Esportes 
coletivos / esportes não convencionais/ 
Caminhada/ Corrida / Ginástica/ prática 
esportiva inclusiva) 

5.2.1.2-garantir a descentralização dos eventos e 
diversificação das modalidades oferecidas; 
5.2.1.3-integrar a divulgação dos eventos esportivos 
promovidos pelas secretarias de educação, de esportes, de 
saúde e das instituições dos setores privado e social; 
5.2.1.4-estabelecer parcerias com instituições dos setores 
privado e social para o oferecimento de eventos esportivos e 
de atividades físicas em geral; 
5.2.1.5 organizar e estruturar transporte acessível para os 
participantes dos eventos 

realizados  
5.2.1 Diversidade de 
modalidades oferecidas 
5.2.1 Diversidade de 
regiões atendidas 

 
 
Fotos 

 
5.3 Adaptar espaços esportivos 
e públicos em geral para  
modalidades esportivas 
alternativas e adaptadas. 

5.3.1 Adequar os espaços para práticas 
esportivas específicas, incluindo a prática 
esportiva inclusiva 
 

5.3.1.1 Requalificar os espaços públicos existentes para que 
ao menos 30% ofereçam oportunidades diversificadas de 
práticas esportivas e para pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida; 
5.3.1.2 adaptar os espaços das escolas públicas para o 
oferecimento de diferentes modalidades, inclusive 
modalidades não convencionais; 
5.3.1.3 Consultar técnicos das modalidades para a construção 
de novos equipamentos ou adequação dos espaços para 
práticas específicas; 
5.3.1.4 garantir materiais esportivos em quantidade, 
qualidade e diversificação suficientes para o oferecimento de 
esportes e atividades físicas nos espaços públicos, inclusive 
para modalidades não convencionais; 
5.3.1.5 garantir acessibilidade aos espaços públicos a partir 
do uso de bicicletas; 
5.3.1.6 destinação de verba na LOA para aquisição de 
equipamentos e materiais (bebedouros / bicicletários / 
ventilador / vestiário / materiais esportivos / etc.); 
5.3.1.1 envolver diferentes secretarias para a adequação dos 
espaços (secretaria do verde e do meio ambiente / secretaria 
de obras / urbanismo; secretaria das pessoas com deficiência 
e mobilidade reduzida); 

5.3.1 Percentual  de 
espaços requalificados 
anualmente 
5.3.1 Diversidade de 
modalidades que 
poderão ser oferecidas a 
partir das adequações 
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