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Projeto Brincando com esporte
ARENA CARIOCA 2

A Autoridade de Governança do Legado Olímpico (AGLO), 
autarquia vinculada ao Ministério do Esporte, é responsável por 
administrar e viabilizar a utilização das instalações esportivas 
olímpicas e paralímpicas do Parque Olímpico da Barra da Tijuca 
para treinamentos, competições de diferentes modalidades, 
eventos culturais, esportivos, além de projetos sociais. 
Compõem a estrutura gerida pela AGLO no Rio de Janeiro, a 
Arena Carioca 1, a Arena Carioca 2, o Velódromo e o Centro 
Olímpico de Tênis. 

A AGLO é ainda responsável por parte das instalações que se 
encontram no Centro Olímpico de Deodoro, através de 
acordo de cooperação rmado entre o Ministério do Esporte e 
o Exército Brasileiro, visando a administração do Complexo. 
Sob responsabilidade da AGLO estão: o Centro Nacional de 
Tiro, considerado o terceiro maior estande do mundo, os 
Centros Nacionais de Pentatlo Moderno e Hóquei sobre 
grama, o Parque Equestre e a Arena Wenceslau Braz (antiga 
Arena da Juventude), que recebeu as competições de esgrima 
do pentatlo moderno e partidas de basquete nas olimpíadas, 
além de esgrima em cadeira de rodas nas paralimpíadas.

A AGLO sucedeu as competências da União na Autoridade 
Pública Olímpica (APO) – por meio da Medida Provisória 771 
de 29 de março de 2017 – e tem a missão de desenvolver um 
modelo de gestão sustentável das instalações do Parque 
Olímpico por meio de parcerias com a iniciativa privada. 

A realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 foi 
sucesso reconhecido em todo o mundo. O Brasil vive agora um 
momento de transição do modo Jogos para o modo Legado, 
como aconteceu em outros países que organizaram Jogos 
Olímpicos. O Ministério do Esporte já assinou acordos de 
cooperação com o Comitê Olímpico do Brasil (COB), com o 
Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e com a Confederação 
Brasileira de Clubes (CBC). A AGLO negocia parcerias com a 
iniciativa privada, para garantir a melhor destinação possível às 
instalações esportivas.



Qual a nalidade da criação da Autoridade de Governança do 
Legado Olímpico? 

A AGLO foi criada com a nalidade de viabilizar a adequação, a manutenção 
e a utilização das instalações esportivas olímpicas e paralímpicas, destinadas 
às atividades de alto rendimento, treinamentos ou a outras manifestações 
desportivas. Além da utilização das instalações em eventos culturais e a 
realização de projetos sociais. Tem como missão estabelecer parcerias com 
a iniciativa privada para a execução de melhorias de infraestrutura destinadas 
à utilização das instalações, e, ainda, executar o seu plano de utilização. 

Como é a administração da AGLO?

A AGLO é administrada pelo seu presidente, pelo diretor-executivo e pelos 
demais diretores. Como Autarquia Federal, dotada de personalidade 
jurídica de direito público, autonomia administrativa e nanceira, a AGLO é 
vinculada ao Ministério do Esporte.

Por que criar uma autarquia para cuidar do legado?

O Ministério do Esporte tem como missão fomentar a prática 
esportiva por meio de políticas públicas. A função de executora, que 
tem característica de autarquia, cabe à AGLO, que possui sede no 
Parque Olímpico da Barra, facilitando o atendimento de visitações às 
instalações.  A transformação de APO para AGLO não implicou 
aumento de despesa; ao contrário, foram extintos 86 cargos, com 
uma economia inicial de R$ 9,6 milhões por ano. Como autarquia 
federal temporária, a AGLO deverá ser extinta em 30 de junho de 
2019, ou após tomadas as providências necessárias à destinação do 
legado olímpico.
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O Por que o Ministério do Esporte assumiu o Parque Olímpico da 
Barra?
A Prefeitura do Rio de Janeiro iniciou um processo de concessão por meio 
de parceria público-privada, que não obteve êxito. Dessa maneira, o 
Ministério do Esporte, que já havia previsto no plano de legado a gestão 
compartilhada – em parceria com entidades esportivas – da Arena Carioca 
2, do Velódromo Olímpico e do Centro Olímpico de Tênis, passou a ser 
responsável também pela Arena Carioca 1. 

O que já foi feito desde que o Ministério do Esporte assumiu a 
gestão do Parque Olímpico da Barra? E o calendário de eventos no 
Complexo Olímpico de Deodoro?
A AGLO está adaptando as instalações para o modo legado e um calendário 
de treinamentos, competições e eventos já está em curso.  Em pouco mais 
de um mês, já realizamos eventos de grande porte, como torneio 
internacional de vôlei de areia; o projeto Brincando com Esporte, que levou 
mais de 700 crianças para conhecer o Parque Olímpico da Barra; a etapa 
Brasileira do Circuito Mundial de Vôlei de Praia; e, a 1ª edição do Rio Bike 
Fest. No Complexo Olímpico de Deodoro, há uma vasta agenda de 
eventos já programados, e no mês de Maio, a Arena Wenceslau Braz 
recebeu mais de 3000 pessoas para o Campeonato Carioca de Judô.

Quanto vai custar para o governo a gestão das instalações do 
Parque Olímpico da Barra?

A previsão inicial é de um custo de R$45 milhões anuais. Todavia, 

considerando a obtenção de investimentos através de parcerias com 

a iniciativa privada, diretriz contemplada no plano estratégico 

elaborado pela equipe da AGLO, esse custo sofrerá signicativa 

redução.

Como está a situação das piscinas do Parque Olímpico da 
Barra e do Parque dos Atletas? 
O Ministério do Esporte anunciou a destinação das três piscinas do 
Parque dos Atletas, um espaço criado temporariamente para 
treinamento das delegações hospedadas na Vila Olímpica dos 
Atletas. Uma das piscinas é destinada para Manaus, outra para 
Salvador e a terceira para a Escola da Aeronáutica, no interior de São 
Paulo. As duas piscinas do Estádio Aquático, no Parque Olímpico da 
Barra, estão sob responsabilidade da Prefeitura do Rio.

VELÓDROMO OLÍMPICO

CENTRO NACIONAL DE TIRO
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Autoridade de Governança do Legado Olímpico
Avenida Embaixador Abelardo Bueno, s/n

Barra da Tijuca – Rio de Janeiro /RJ

O legado olímpico já é uma realidade?
A AGLO é composta por prossionais qualicados e experientes em suas funções, 
trabalhando com objetivo exclusivo de garantir a melhor e mais produtiva utilização dos 
equipamentos do legado olímpico. O resultado do trabalho já acontece, o legado já é 
uma realidade. Apenas no mês de Maio foram mais de 200 atletas de alto rendimento 
utilizando as instalações, além de um público de mais de 7.000 pessoas acompanhando 
os eventos. 

O que prevê o plano de legado da AGLO?

A AGLO já possui um plano de legado para a utilização das Arenas do Parque Olímpico 
da Barra e de Deodoro. O plano consiste em otimizar a utilização, focado em um 
modelo de gestão sustentável. Considerando o custo de manutenção das instalações, 
iniciativas com objetivo de reduzir eventuais desperdício de recursos (energia, água, 
serviços terceirizados e outros) estão em curso.

Sob o ponto de vista técnico esportivo, a AGLO trabalha em parceria com as 
federações e confederações para consolidar o Parque Olímpico como um centro de 
referência para treinamento esportivo desde iniciação ao o esporte até o alto 
rendimento

Parcerias com a Iniciativa privada para realização de eventos de entretenimento, já 
estão em pauta. Em Setembro, o Parque Olímpico será palco de um dos maiores 
festivais de cultura musical do mundo: o Rock in Rio. Serão milhares de pessoas 
usufruindo das instalações do legado.

Isso é apenas o começo. Grandes coisas estão por vir! 



ACORDOS INSTITUCIONAIS

Acordo de cooperação entre o Ministério do Esporte e o COB

REALIZADOS

Elaboração de estudos para adequação e melhor destinação das instalações esportivas olímpicas. Integração com a Rede Nacional 
de Treinamento para desenvolvimento do esporte de Alto Rendimento.

Acordo de cooperação entre o Ministério do Esporte e o CBC

Acordo de cooperação entre o Ministério do Esporte e o CBP

Desenvolvimento do POB através de atividades relacionadas a pesquisa, ensino, extensão e constituição de grupos de trabalho.

Acordo de cooperação entre o Ministério do Esporte e o UERJ

Objetivo de Integrar o Centro Olímpico de treinamento as atividades de desporto escolar e universitário, fomentando o 
desenvolvimento do esporte educacional nas instalações do POB.

Acordo de cooperação entre o Ministério do Esporte e o CBDE

Acordo de cooperação entre o Ministério do Esporte e o CBDU

Objetivo de Integrar o Centro Olímpico de treinamento à rede Municipal de Treinamento da Prefeitura do Rio de Janeiro, fomentando 
desde o esporte de base até o alto rendimento.

Acordo de cooperação entre o Ministério do Esporte e o SMEEL



GALERIA DE FOTOS

Gracie Pro Jiu Jitsu
22 e 23/07/17

Circuito Mundial 
de Vôlei de Praia

17/05/17

Futvolei
Team Águia

08/07/17



GALERIA DE FOTOS

Esporte e Cidadania
para Todos

10/06/17

Campeonato Estadual 
de Ciclismo e Rio Bike Fast

26/05/17

Treinamento de Tiro
e Campeonato de Salto

29/07/17
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