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Prezados Prefeitos e Secretários de 
Esportes, caso sua cidade tenha 
piscinas públicas ou lagos em condi-
ções de balneabilidade, a CBCa convi-
da a conhecerem a metodologia de 
trabalho inovadora que começará a 
ser aplicada à partir do ano de 2020 
com ampla assessoria realizada por 
seus profissionais.

Veja mais em
www.canoagem.org.br

A Confederação Brasileira de Canoagem 
é a Entidade de Administração Nacional 
do esporte da Canoagem.

Com intuito de aumentar o número de 
atletas no País, criou o

Projeto Selo de Qualidade
que pretende criar Unidades de Desenvol-
vimento do Caiaque Polo e Canoagem 
Slalom em parcerias com cidades circun-
vizinhas em todos os municípios do 
Estado de São Paulo de acordo com as 
condicionantes previstas neste folder.

É um jogo onde dois times compostos por cinco atletas cada, 
disputam a bola para fazer gols que ficam posicionados nas 
duas extremidades das piscinas ou em pequenas estruturas 
inseridas em lagos.

Trata-se da mais completa e barata forma de iniciação às 
diversas modalidades olímpicas e não-olímpicas de canoagem 
existentes no mundo.
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Canoístas desbravam trechos de 
corredeiras com 25 portas estrate-
gicamente posicionadas. 

As portas verdes e brancas: a 
passagem deve ser executada 
favorável à correnteza;

As portas vermelhas e brancas: a 
passagem deve ser realizada no 
sentido contrário à correnteza;

A iniciação pode ocorrer em lagos 
ou piscinas, sendo essa a proposta 
do projeto.
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Projeto Social /
Desportivo
Em síntese, a CBCa busca parcerias 
com municípios de todo o Brasil para 
formar UNIDADES DE DESENVOLVIMENTO 
regionais que serão compostas por
1 Centro de Treinamento e 4 Centros 
de Desenvolvimento localizados na 
mesma cidade ou em cidades
próximas que permitam a realização 
de eventos sem muitos gastos com 
deslocamentos de equipes.

A captação de recursos para 4 UNIDA-
DES DE DESENVOLVIMENTO será 
realizada pela CBCa através de proje-
tos de incentivo fiscal ao esporte 
devidamente aprovado no Governo do 
Estado que possibilita o financiamen-
to desportivo através do ICMS.

Os municípios que conseguirem 
indicar empresas interessadas em 
participar receberão prioridade nas 
confecções dos projetos. Em todos 
os Centros será aplicada a mesma 
metodologia de trabalho.
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Para se concluir uma UNIDADE DE DESEN-
VOLVIMENTO, que será o modelo padrão a 
ser pleiteado pela CBCa, o custo será de R$ 
400.000,00 (quatrocentos mil reais). Este 
será o valor que deverá ser captado através 
dos percentuais de impostos permitidos 
por Lei e recolhidos pelas empresas
parceiras.
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O custo em equipamentos para cada um dos
5 Centros existentes nas respectivas UNIDADES 
DE DESENVOLVIMENTO está estimado em
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), de forma que 
será perfeitamente possível em algumas regiões 
que os próprios municípios prefiram o início 
imediato das atividades se responsabilizando 
pela compra desses equipamentos, sem a
necessidade da morosa e burocrática captação 
de recursos incentivados. 



• Cessão e manutenção das
  piscinas públicas ou lagos
  com balneabilidade
• Imóvel ao lado do local das
  atividades, que haja segurança
  para guarda dos equipamentos
  e disponibilidade de vestiários
  masculino e feminino
• Espaço para a guarda/
  armazenamento dos caiaques
  e material das aulas.
• Cessão de um Professor de
  Educação Física
• Apoio institucional no sentido
  de inserir a Canoagem como
  mais uma oficina para crianças
  e jovens nas atividades de
  contraturnos já existentes no
  município

• 10 caiaques rotomoldados
• 40 remos
• 40 capacetes
• 40 coletes salva vidas
• 20 bolas
• 2 gols
• Material didático completo com
  normatização dos núcleos
• Capacitação dos professores
• Assessoria on line ou presencial
  de forma esporádica quando
  necessário
• Avaliação técnica on line
  trimestrais dos professores

CBCa

MUNICÍPIO
PARCEIRO

Parceria

www.canoagem.org.br



CD1

CD4

CD3

CD2
CT

CD1 - Centro de Desenvolvimento 1
          (Cidade ou local 1)

CD2 - Centro de Desenvolvimento 2
          (Cidade ou local 2)

CD3 - Centro de Desenvolvimento 3
          (Cidade ou local 3)

CD4 - Centro de Desenvolvimento 4
          (Cidade ou local 4)

CT - Centro de Treinamento
        (Cidade ou local 5)

Unidade de
Desenvolvimento



• É possível que em uma única    
Cidade haja mais de um Centro 
instalado;

• Todos os centros da Unidade de 
Desenvolvimento deve estar
localizados em um raio máximo de 
200 km para facilitar o deslocamen-
to em eventos;

• O local do CT - Centro de Treina-
mento - deve ser escolhido de 
acordo com as melhores condições 
oferecidas para realização de even-
tos e cursos de capacitação dentre 
os 5 centros que deverão compor a 
UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO

Em havendo
patrocinador para
o seu núcleo as
contrapartidas
oferecidas serão
• Logomarca do patrocinador na
  página oficial

• Logomarca do patrocinador nos
  uniformes de competição

• Logomarca do patrocinador nas
  embarcações oficiais do projeto
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• 20 meninos e 20 meninas entre
  8 e 16 anos (se a atividade for
  desenvolvida em piscinas a idade
  poderá ser reduzida a 5 anos);

• Estudantes da rede de ensino
  pública ou particular do local
  de atuação;
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Centros

Público alvo

• Contraturno escolar;
• Turmas de 10 alunos;
• Grade:
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