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DESENVOLVIMENTO DO FUTEBOL MASCULINO E FEMININO E DEFESA DOS DIREITOS DO 

TORCEDOR 
 

PROGRAMA: ESPORTE 
AÇÃO: PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO FUTEBOL MASCULINO E FEMININO 
E DEFESA DOS DIREITOS DO TORCEDOR 
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
10.55101.27.811.5026.20JO 

 
Desenvolvimento de programas e ações de incentivo à prática do futebol, masculino e 
feminino, visando a plena potencialidade desta modalidade esportiva na cadeia produtiva do 
país, com a realização de estudos técnicos, eventos de integração sociais, apoio a criação 
torneios e campeonatos de participação regional e nacional. 
 
Produto da Ação: 
PROJETO SELEÇÕES DO FUTURO: O Projeto Seleções do Futuro visa incentivar, desenvolver e 
democratizar o acesso à formação esportiva na modalidade futebol para crianças e 
adolescentes, buscando garantir com qualidade o direito constitucional ao esporte, por meio 
da implantação de núcleos de futebol de base, masculino e feminino, com idade de 6 a 17 
anos, em todo o território nacional. 
 
TORNEIOS REGIONAIS DE FUTEBOL AMADOR: Nesta ação é possível a apresentação de 
proposta para a realização de competições em todas as ramificações do futebol (Futsal, 
Futebol de Campo, Beach Soccer, etc.) nas categorias femininas e masculinas, abrangendo 
todas as faixas etárias no intuito de fortalecer a política pública de acesso ao esporte 
nacionalmente. 
 
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA FUTEBOL E SUAS 
DERIVAÇÕES: Promoção e estímulo à prática do futebol como um esporte popular de 
mudança social por meio da implantação, construção, ampliação, reforma, modernização e 
adequação de infraestrutura voltadas para o futebol e suas derivações (Futsal, Beach Soccer, 
Futebol Society), entre outros, obedecendo as especificações técnicas legalmente 
estabelecidas, observando as especificações de acessibilidade a portadores de necessidades 
especiais, visando o aperfeiçoamento de atletas. 
 
Público Alvo: 
Atletas, Torcedores, Governos estaduais, municipais e distrital e a População em geral. 
 
Custo Estimado: 

ação 
orçamentária 

gnd projeto apoiado: o que pode ser 
apoiado? 

valor mínimo 
da emenda 

20jo - promoção 
e apoio ao 
desenvolvimento 
do futebol 
masculino e 
feminino e defesa 
dos direitos do 
torcedor 

gnd 3 projeto seleções do 
futuro - núcleo com 200 
beneficiados 

recursos humanos; 
material esportivo; 
uniforme e evento 
internos 

r$ 200 mil 

gnd 3 torneios regionais de 
futebol amador - mínimo 
de 500 beneficiados 

recursos humanos; 
material esportivo; 
uniformes; premiação 
(troféu/medalhas); 
arbitragem 

r$ 100 mil 
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gnd 4 implantação e 
modernização de 
infraestrutura para 
futebol e suas derivações 

construção/reforma/ 
ampliação/modernizaç
ão 

r$ 250 mil 

 
Obs: 

1. Valor mínimo de R$ 100 mil, ou de R$ 250 mil, no caso de execução de obras e serviços 
de engenharia. (Art. 9º, incisos IV e V, da Portaria Interministerial nº 424/2016).  

 
Contato da Área Responsável: 
Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor 
E-mail: snfdt@cidadania.gov.br 
Telefone: (61) 3217-1959 / 3217-1778  
Endereço: SIG Qd. 04, Edifício Capital Financial Center, Bloco C, 2º Andar, Sala 209 

mailto:snfdt@cidadania.gov.br

