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Anexo I 
 

Programa / 
Projeto 

Órgão Metas PPA 2012-2015 Situação (maio 2015) 

CEUs – PAC2 MinC Implantar e induzir a gestão de 360 Centros de Artes e Esportes 
Unificados – CEU 348 contratados em 310 municípios em todos os 
estados. 

58 CEUs inaugurados de 14/12/2012 até 
15/03/2015. (Fonte: Site do MinC. Acesso em: 
30/04/2015). 

Protejo Ministério 
da Justiça 

Apoio a 200 projetos estaduais, distrital e municipais de prevenção 
à violência e criminalidade, incluindo os Projetos Protejo e 
Mulheres da Paz. 

16 propostas aprovadas em 2013. Fonte: 
http://ppamaisbrasil.planejamento.gov.br. Acesso 
em: 29/04/2015. 

Praças da 
Juventude 

Ministério 
do Esporte 

Atender a 553 municípios. Incluir nas diretrizes dos programas 
relacionados ao esporte, lazer e atividade física a equidade de 
gênero e raça. Financiar 200 microprojetos para promoção da 
cultura da juventude.  

Informações oficiais disponíveis somente sobre as 
construções e inaugurações realizadas até o ano de 
2011.  

Segundo Tempo 
 

Ministério 
do Esporte 

Criar 228 projetos esportivos de Legado Social dos Grandes 
Eventos - Copa 2014 e Olimpíadas e Paraolimpíadas 2016, voltados 
à inclusão social, juventude e educação. 

Informações oficiais disponíveis somente sobre as 
implantações realizadas até o ano de 2010. 

PELC Ministério 
do Esporte 

Criar projetos para atender a 27 capitais e 553 municípios. Informações oficiais disponíveis somente sobre as 
implantações realizadas até o ano de 2010.  

Rede Nacional de 
Treinamento – 
Centro de 
Iniciação ao 
esporte 

Ministério 
do Esporte 

Rede Nacional de Treinamento de atletismo - Construir 48 pistas de 
oficiais e 168 minipistas. 
Implantar CIEs em todos os estados. Foram 263 municípios 
selecionados, totalizando 285 centros. 

6 complexos esportivos em  construção e um 
entregue, 19 pistas de atletismo  entregues e 2 em 
construção. (Fonte: Site do Ministério do Esporte. 
Acesso em: 04/05/2015. Obs.: Não há clareza se há 
sobreposição do quantitativo entregue de pistas de 
atletismo e CIEs; alguns Centros também  possuem 
pistas. 

Brasil no Esporte 
de Alto 
rendimento 

Ministério 
do Esporte 

Contemplar 100% dos atletas de modalidades dos Programas 
Olímpico e Paraolímpico que preencherem os requisitos e se 
candidatarem ao Bolsa-Atleta, em todas as suas categorias. 
Estimular a ampliação no número de mulheres contempladas com 
Bolsa-Atleta e nos esportes de alto rendimento, visando promover a 
discussão sobre a perspectiva de gênero nos grandes eventos 
esportivos, junto aos órgãos federais. 

Bolsa Atleta - 19.644 pagas para atletas de 
modalidades olímpicas e paraolímpicas e 
modalidades não olímpicas nem paraolímpicas 
(Fonte: Site do Ministério do Esporte. Acesso em: 
04/05/2015). 
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Implantação e 
Modernização de 
infraestrutura  

Ministério 
do Esporte 

Criar 228 projetos esportivos de Legado Social dos Grandes 
Eventos - Copa 2014 e Olimpíadas e Paraolimpíadas 2016, voltados 
à inclusão social, juventude e educação. 
Criar projetos de esporte e atividade física em 27 capitais e 553 
municípios. 

Não há informação sobre a efetivação dessas ações.  

Estação Juventude SNJ Implantar 150 unidades do Programa Estação Juventude. 
Integrar pontos da Estação Juventude a equipamentos públicos nos 
territórios. 

2012 - 22 convênios foram firmados, 7 em 
funcionamento e 6 em vias de inauguração. 
2013/2014- 800 projetos inscritos, 151 classificados 
e 49 convênios firmados. 
(Fonte: http://ppamaisbrasil.planejamento.gov.br. 
Acesso em: 29/04/2015). 

Juventude Viva SNJ Atender a 142 municípios. 
Meta para 2014: Implantação em até 8 estados. Cerca de 150 
solicitaram adesão voluntária, dos quais 51 são prioritários, pois 
fazem parte da lista dos 142 municípios com mais altos índices de 
homicídios contra jovens negros. 

7 estados e 47 municípios com adesão pactuada, 12 
estados e 40 municípios com adesão voluntária. 
(Fonte: http://ppamaisbrasil.planejamento.gov.br. 
Acesso em: 29/04/2015. 

Fonte sobre Metas: Plano Plurianual Brasil 2012-2015 / MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 2011 

(Disponível em: http://ppamaisbrasil.planejamento.gov.br. Acesso em: 29/04/2015). 


