
Programa Copa 2014 na Bahia

Projeto Legados Sociais para Copa 2014



“Assegurar, em nome do Governo do Estado, a 

realização com pleno êxito, da Copa das 

Confederações 2013 e Copa do Mundo FIFA 2014 

na Bahia, por meio da coordenação das ações 

entre os entes federativos e a sociedade civil”

Missão

“Ser o principal indutor da construção de legados 

para uma Bahia economicamente forte, 

socialmente justa e sustentável após a Copa 2014”

Visão

PROGRAMA COPA 2014 NA BAHIA
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PROJETO LEGADOS SOCIAIS

Período

 Novembro/2011 – Novembro/2013

Público

 Crianças, Jovens, Idosos, em 16 municípios 

baianos, sendo contemplados 8 bairros em 

Salvador e 12 distribuídos nos demais municípios

Fases

 Diagnóstico e mapeamento das ações e projetos

 Seleção e elaboração dos projetos

 Implementação dos projetos

 Avaliação dos resultados

Parceria

 Universidade do Estado da Bahia



PROJETO LEGADOS SOCIAIS

Principais Ações

 Ações educativas para crianças e jovens

 Ações socioeducativas e culturais nos bairros

 Campanhas socioeducativas durante a Copa 

(meio ambiente, direitos humanos, cidadania, etc)

 Oportunidades de participação dos municípios 

do interior da Bahia na Copa

 Qualificação social e profissional visando a 

preparação do receptivo para a Copa

 Qualificação na área de proteção dos direitos 

da criança e do adolescente

 Inclusão e participação social na Copa

 Organização das redes sociais, visando a 

participação cidadã

 Qualificação dos ex-atletas

 Cidade bicicleta



PROJETO LEGADOS SOCIAIS
Rede Social dos Legados da Copa 2014

Principais Ações

 Rede de organizações sociais

 Intercâmbio de informações

 Troca de saberes

 Qualificação e fortalecimento das organizações



Objetivo Geral

 Potencializar o legado social da Copa do Mundo 

2014, fortalecendo as organizações e movimentos 

sociais de Salvador

PROJETO LEGADOS SOCIAIS
Rede Social dos Legados da Copa 2014



Objetivos Específicos

 Criar uma rede de organizações sociais

 Realizar um curso de formação em gestão social

 Capacitar líderes e gestores de organizações 

sociais

 Potencializar o trabalho das organizações 

sociais

 Apresentar as oportunidades de captação de 

recursos para os projetos sociais das 

organizações parceiras

 Disponibilizar assessoria jurídica e contábil às 

organizações sociais

 Contribuir com a transformação social das 

comunidades onde elas atuam

PROJETO LEGADOS SOCIAIS
Rede Social dos Legados da Copa 2014



Período

 Dezembro/2011 – Outubro/2014

Público

 Diretos - Líderes e gestores

 Indiretos - População local das comunidades

PROJETO LEGADOS SOCIAIS
Rede Social dos Legados da Copa 2014



Resultados esperados

 Líderes sociais mobilizados e sensibilizados

 Organizações privadas e governamentais 

sensibilizadas e envolvidas

 Gestores sociais capacitados e aptos a elaborar 

projetos

 Organizações sociais fortalecidas

 Organizações sociais legalmente e contabilmente 

regularizadas

 Organizações qualificadas a participar de 

processos seletivos

PROJETO LEGADOS SOCIAIS
Rede Social dos Legados da Copa 2014
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PROJETO LEGADOS SOCIAIS
Rede Social dos Legados da Copa 2014
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PROJETO LEGADOS SOCIAIS

Resultados Esperados

 Fortalecimento da Cultura do Futebol, através 

da recuperação dos estádios, centros de 

treinamento/clubes e escolinhas de futebol

 Oportunidade de redução da criminalidade, com 

o investimento maior na área de Segurança com o 

advento da Copa

 Estádios construídos ou reformados e melhorias 

na infraestrutura urbana

 Participação popular e a valorização da cultura

 Estado mais sustentável



Obrigado!

(71).3103-1500

www.secopa.ba.gov.br 


