
   

INTRODUÇÃO  

O Club de Regatas Vasco da Gama, entidade esportiva reconhecida regional, nacional e 
internacionalmente, tanto pelos títulos e glórias alcançadas, mas também pela formação de 
grandes talentos do nosso futebol ao logo de sua gloriosa história. Fundado em 21 de agosto de 
1898 por um grupo de remadores inspirados nas celebrações do quarto centenário da descoberta 
do caminho marítimo para as Índias, ocorrida em 1498, batizaram a nova agremiação com o nome 
do herói português que alcançou tal feito, o navegador Vasco da Gama. 

Apesar de ter sido fundado como um "clube de regatas", consagrando-se no remo como um dos 
maiores campeões do país, o Vasco da Gama tem como esporte mais tradicional a modalidade mais 
popular do país: o Futebol. Com inúmeros títulos nas categorias de base do futebol desde 1942, 
além da formação de vários craques para o futebol nacional e internacional, vários inclusive 
servindo a Seleção Brasileira.  

O projeto Vasco Base Forte, aprovado por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, viabiliza as 
condições necessárias à manutenção das equipes de base do futebol do Clube de Regatas Vasco da 
Gama, mantendo assim a conhecida qualidade na formação. O IDEC, Instituto para o 
Desenvolvimento do Esporte e da Cultura, está em parceria com o Clube de Regatas Vasco da 
Gama.  

 
1. CONSECUÇÃO DO OBJETO – STATUS/INÍCIO DA EXECUÇÃO  

Este relatório refere-se à execução deste projeto, definido em 18 meses, compreendendo todo 
período do projeto. Serão analisados neste documento resultados obtidos a partir dos objetivos 
previamente estabelecidas. 

O projeto inicialmente previsto para 12 meses conseguiu, através da economicidade e aplicação de 
rendimento teve a prorrogação em 6 meses potencializando as ações previstas e ampliando o 
alcance do projeto.  

  



2.  OBJETIVOS 
Dos objetivos listados por ocasião da elaboração do projeto, temos: 
  

2.1 – Executar de maneira regular e sistemática, ações de treinamento e competição norteada 
por equipes multidisciplinares compostas por profissionais graduados nas áreas afins. 

O objetivo foi cumprido dentro das possibilidades tendo em vista os protocolos restritivos 
da Pandemia da COVID-19, ainda assim as atividades realizadas foram registradas e estão 
disponíveis no relatório fotográfico dos treinamentos e partidas. 
 
2.2 – Ampliar as condições e treinamento das equipes e, por conseguinte os resultados, por 
meio do emprego de conhecimento técnico e científico na preparação tática, técnica, 
neuromuscular e orgânica dos atletas. 

Objetivo cumprido visto a estrutura oferecida para as atletas e comissão técnica, campos 
de futebol, manutenção do gramado, transporte para os atletas, e alimentação.  

 
2.3 – Promover a correta e adequada preparação complementar das respectivas equipes, 
através do emprego de melhores locais de treinamento, alimentação e deslocamento dos 
atletas nas representações oficiais do Clube em competições estaduais e nacionais. 

Dentre as entregas deste projeto estão a locação de espaço adequado e transporte para a 
prática esportiva, a alimentação em três refeições, além do serviço de manutenção de gramados 
que é essencial para a prática e desenvolvimento dos atletas, potencializando o aprendizado e 
reduzindo a possibilidade de lesões. 
 
2.4 – Ampliar a possibilidade de atendimento de atletas não profissionais na prática formal do 
desporto de rendimento. 

A cada temporada fica claro o poder de formação de atletas de alto rendimento nas 
categorias de base do futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama. Os resultados esportivos 
exibidos neste relatório demonstram tal feito.  

 
2.5 – Possibilitar condições monetárias para manutenção pessoal dos atletas durante seu 
período de desenvolvimento desportivo. 
        Durante a readequação do projeto, em vista do valor captado, o item de Bolsa Atleta foi 
retirado do projeto priorizando a execução de itens coletivos otimizando os recursos do projeto. 
 

  



3.  Estrutura Oferecida 
 
3.1 – Campos de Futebol 

Durante o projeto foi oferecido para as categorias de base do Vasco da Gama a locação de campos 
de futebol junto ao Artsul. Outro local de atividades para as categorias de base do Vasco é o Estádio 
de São Januário, onde ocorrem parte da preparação e as principais partidas de cada categoria. Além 
da locação dos campos, incluindo vestiários e demais áreas necessárias no dia a dia das atividades 
esportivas, o projeto também forneceu a manutenção desses gramados.   
 

 

 
 



 
 

3.2 – Transporte 
Devido a necessidade de utilização de mais de um local para as atividades, foi preciso a contratação 
de locação de ônibus para atender ao deslocamento dos atletas e profissionais ao longo das 
atividades previstas. 

 

 



 

 
 



3.3 – Aquisição de Material  
Sempre em busca do melhor condicionamento e consequente resultado esportivo o projeto 
contemplou ainda a aquisição de materiais e equipamentos de preparação física, indicados pelos 
preparadores físicos das categorias de base do Vasco da Gama. 
 



 







 



 

 



 



4. COMPROVANTES DE EXECUÇÃO - ATIVIDADES COM INTEGRANTES DO PROJETO 
 
 Treinamentos: 

 
 



 





 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jogos e Competições 
 
 Fevereiro / 2020 

 

 



 

 
 



 Março / 2020 
 

 

 



 
 

 
 
 



 Abril - Setembro / 2020 
Durante os meses de abril e outubro de 2020 as atividades esportivas ficaram paralisados 
devido as medidas restritivas da Pandemia do Novo Coronavírus. Em outubro teremos o 
retorno somente das categorias sub-20 e sub-17, e somente em competições nacinais. 
 

 Outubro / 2020 
 

 
 

 Novembro / 2020 

 



 
 

 
 
 
 
 



 
 Fevereiro / 2021 

 
 

 
 



 Março / 2021 
 

 
 

 



 
 

 Abril / 2021 
 

 



 Maio / 2021 
 

 
 

 
 



 
 

 
4. PONTOS POSITIVOS 

 
 A evolução física e técnicas dos atletas. 
 A vivência de uma rotina e dedicação a uma modalidade de alto rendimento.  
 Maior integração entre os atletas e entre os atletas e a comissão técnica. 
 Os resultados esportivos alcançados pelas equipes atendidas pelo projeto. 
 A manutenção de serviços e atendimento a aos equipamentos, campos de futebol e aos atletas 

que mesmo durante a pandemia permaneceram nas instalações do Clube. Sem esses serviços, 
o deslocamento e alimentação desses atletas e a manutenção das instalações esportivas não 
seria possível. 

 A convocação de pelo menos uma atleta para seleção nacional em sua categoria. 
 

5. PONTOS NEGATIVOS 
 

 A paralização das atividades esportiva por conta das restrições impostas pela pandemia do 
COVID-19. 

  
6. EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 
O cronograma financeiro previsto inicialmente para ser executado durante doze meses, foi 

prorrogado para 18, visando a melhor utilização do recurso público. Tal medida só foi possível 
pela boa gestão e economicidade encontrada ao logo do projeto. Com isso foi possível ampliar o 
alcance do projeto mantendo o objeto e atendendo da melhor maneira possível, como é possível 
verificar nos demais anexos desta prestação de contas.  

 
7. PONTOS IMPORTANTES 

 
 Com o avanço da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), foi decidido a paralização das 

atividades esportivas para a temporada de 2020, encerrando as competições sem que houvesse 
ganhadores.  

 Com o aumento das dificuldades financeiras e de captação de patrocínio antevistas em função 
da Pandemia do Novo Coronavírus, foi solicitada a prorrogação de prazo de execução, visando 
aumentar a chance de um novo aporte para continuidade do projeto na temporada 2021. Como 
não houve êxito em tal aporte, finalizamos o projeto com as informações técnicas acima 
informadas e a execução financeira nos demais anexos contido nessa prestação de contas. 

 
 

 



8. CONCLUSÕES 
 

Mesmo com a gravidade da situação que vivemos em função da Pandemia, o IDEC e o Vasco da 
Gama empenhados em dar continuidade ao processo de formação de jogadores, mas ao mesmo 
tempo, tendo como prioridade total a segurança e saúde de seus atletas, funcionários, 
fornecedores e parceiros. Seguimos não só cumprindo, mas ampliando as ações previstas no 
plano de trabalho, mantendo integralmente para acordos fixos, como locações de espaços, 
serviços e fretamento de transporte, e proporcional no caso de serviços de consumo, como 
alimentação por exemplo, buscando também dar o apoio necessário aos atletas que 
permanecem morando nas instalações do Vasco da Gama. 
Chegamos ao final deste projeto, que embora tenha tido que superar não só as dificuldades 
previstas, superou também as barreiras desta pandemia, sempre com responsabilidade e 
segurança.  
O sentimento de dever cumprido pode ser medido não somente pela satisfação de fazer parte 
da formação de atletas/cidadãos, mas também pelos resultados esportivos, coletivos e 
individuais, com a formação de atletas de alto nível que continuam a alimentar as categorias 
principais, não só do Vasco da Gama, como de grandes clubes do Brasil, Europa e da própria 
Seleção Brasileira. 

  


