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TORNEIO NACIONAL DE FUTEBOL DE RUA
O Torneio Nacional de Futebol de Rua é uma iniciativa da Associação CAIS, no âmbito do projecto
de mesmo nome e que em 2018 celebra a sua 15ª edição e que nasce da sua participação no
Homeless World Cup, já na sua 16ª edição.
O Torneio Nacional de Futebol de Rua, além de uma iniciativa sócio desportiva, que promove o
acesso ao desporto, tem também funcionado, na sua final, como estratégia de selecção dos jogadores
que depois representam Portugal em cada Mundial. Este ano, o mundial será realizado na Cidade do
México, no México entre Outubro e Novembro de 2018.
A organização do Torneio Nacional tem conseguido mobilizar câmaras municipais e diferentes IPSS a
trabalhar no terreno, permitindo que a prática do futebol sirva como mais um instrumento de apoio
a pessoas que vivem situações de fragilidade social.
O projecto tem como público-alvo todos aqueles que vivem situações de fragilidade social e
consequentemente fragilidade habitacional (que residem em centros de acolhimento, internatos,
quartos - subalugados ou de pensão, habitações ilegais, habitações degradadas – sem as condições
básicas de habitação e habitações sociais).
O Futebol de Rua é uma iniciativa para mulheres e homens com mais de 15 anos de idade. Podem
formar equipas, enquanto pessoas ligadas a instituições de solidariedade social, mas estas também
podem constituir-se através das redes sociais operantes no terreno. A existência de torneios / ligas
distritais e regionais dependerá sempre do número de equipas participantes em cada distrito. As
vencedoras em cada distrito / Região Autónoma, encontrar-se-ão para a grande final nacional, na primeira
quinzena de Setembro, numa cidade a designar.

ORGANIZAÇÃO:
A organização do torneio distrital/regional ou ligas – mais do que um dia de jogos, deverá estar a
cargo um promotor distrital ou regional;
A inscrição, para promotor distrital/regional deve ser realizada, por e-mail, até ao dia 29 de Janeiro
de 2018 e o promotor deverá definir o calendário do torneio / liga distrital / regional até 28 de
Fevereiro de 2017.
A Final Nacional é da responsabilidade da CAIS. A sua organização contará com o apoio do município
local, do Programa Football For Hope – FIFA, do Instituto Português do Desporto e Juventude, do
Programa Nacional de Desporto para Todos, da Fundação Luso, do Montepio do grupo Dia Minipreço
entre outras empresas mecenas e a colaboração dos responsáveis pelas equipas finalistas.

A participação no Mundial de Futebol de Rua é da responsabilidade da CAIS. A sua organização conta
também com a colaboração das entidades de onde provêm os jogadores que formam a selecção.

Calendário:
1. Calendário dos torneios/ligas distritais: Março - Junho 2018
2. Estágio da selecção de Futebol de Rua Festival Football for Hope (FIFA) - Moscovo, Rússia:
Junho 2018
3. Festival Football for Hope (FIFA) - Moscovo, Rússia: Junho/Julho 2018
4. Final do Torneio Nacional de Futebol de Rua - Braga: 11 a 15 de Julho 2018
5. Estágio da selecção de Futebol de Rua, Campeonado do Mundo – Lisboa:
Outubro/Novembro 2018
6. Campeonato do Mundo de Futebol de Rua – México: Outubro/Novembro 2018

O sucesso do Futebol de Rua não está no número de participações, na qualidade
da sua organização, na cobertura dada pelos media, mas nas mudanças
que conseguir desencadear na vida de quem nele tenha participado.
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