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Projeto Futebol de Rua – Associação Cais 

Iniciado em 2004, em parceria com inúmeras entidades públicas e privadas, o Projecto Futebol 

de Rua promove a prática desportiva e a sua utilização como estratégia inovadora de 

intervenção, na promoção da inclusão social. O Projecto pretende promover o acesso ao 

desporto e igualmente ser um instrumento de capacitação, no desenvolvimento de 

competências pessoais e sociais, indispensáveis à inclusão social, junto de um público alvo 

fragilizado. OBJECTIVOS GERAIS: Além de promover o acesso ao Desporto e a Inclusão pelo 

Desporto, o Projecto Futebol de Rua, devido ao poder positivo e mediático do Futebol e as 

componentes colectiva e participativa da sua prática pretende: - Colocar a luta contra a pobreza 

e a promoção da inclusão social no centro das atenções da comunidade, da população em geral, 

dos media e do poder político promovendo a valorização da imagem dos seus participantes; - 

Criar novas aprendizagens; - Promover o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e 

capacidades para a vida activa; - A concretização dos princípios de igualdade oportunidades, 

cidadania e participação social. OBJECTIVOS ESPECIFICOS: - Promover o desenvolvimento de 

valores, competências pessoais e sociais; - Promover o acesso regular ao desporto (futebol de 

rua); - Criação de mudança sustentável / médio prazo na vida dos participantes; - Qualificar 

profissionais (da área social e desportiva) para a utilização do futebol (de rua) como ferramenta 

para a inclusão social; - Qualificar dos participantes; - Promover o acesso a actividades culturais 

e recreativas ; - Criação de consciência social para as problemáticas sociais. De forma a cumprir 

os objectivos, o Projecto é dividido em 2 vectores, complementares entre si, através das diversas 

iniciativas / actividades. INCLUSÃO PELO DESPORTO O Projecto Futebol de Rua promove 2 

iniciativas, compostas por dinâmicas de educação não formal em contexto informal, que visam 

o desenvolvimento de valores, competências pessoais e sociais: - Sessões MOVE: destinadas aos 

participantes do Distrito de Lisboa, iniciadas em 2013 no âmbito da iniciativa MOVE PILOT, da 

ISCA, promovidas 1 a 2 vezes por semana, em lisboa e que aliam a prática de futebol de rua à 

educação não formal. - “Move-te, faz Acontecer”: destinada a participantes e profissionais de 

todo o país. A iniciativa “Move-te, faz Acontecer” foi iniciada em 2013 por ocasião da parceria 

com o Plano Nacional de Ética no Desporto e o Programa Juventude em Acção / Programa 

Erasmus+ JA tendo como público-alvo os participantes do Projecto e os profissionais das 

instituições participantes. A iniciativa recorre à educação não formal para promoção do 

desenvolvimento de valores, competências pessoais e sociais dos participantes. ACESSO AO 

DESPORTO O TORNEIO NACIONAL DE FUTEBOL DE RUA Uma competição de Futebol Inclusivo 

que promove o acesso ao desporto e coloca em prática os valores, competências pessoais e 

sociais adquiridas, nas iniciativas referidas anteriormente e indispensáveis ao processo de 

capacitação e integração social. É igualmente o principal momento do projecto, uma iniciativa 

anual, de âmbito nacional, que inclui as regiões autónomas e uma estratégia de intervenção 

inovadora. AS COMITIVAS NACIONAIS DE FUTEBOL DE RUA As Comitivas Nacionais de Futebol 

de Rua têm como objectivo criar oportunidades para uma plena integração social dos seus 

participantes e, em simultâneo, garantir a preparação desportiva necessária para a 

representação em competições internacionais de Futebol de Rua, nomeadamente, o Homeless 

World Cup, onde as cores nacionais foram defendidas durante os últimos 13 anos, Portugal ficou 



                                                                          
em segundo lugar em 2009 (Milão), em quarto lugar em 2010 (rio de Janeiro), em 14 lugar em 

2011 (Paris), em 5 lugar em 2012 (Cidade do México) e 2013 (Poznan), em 6 lugar em 2014 

(Santiago do Chile), em 3 lugar em 2015 (amesterdão) e em 5 lugar em 2016 (Glasgow) e é, 

actualmente, o 3 classificado do ranking mundial e o International Street Football Festival 

(evento a decorrer em Novembro 2017, em Manchester, dando continuidade ao Campeonato 

Europeu de Futebol de Rua que sagrou Portugal, campeão europeu, em Novembro de 2016). Os 

elementos da(s) comitiva(s) nacionais de futebol de rua integram, ainda, um estágio de 

preparação que compreende treinos desportivos, treinos de competências pessoais e sociais, 

actividades culturais, educativas e recreativas com o intuito de alcançar os objectivos 

anteriormente referidos. O Projecto Futebol de rua têm a Associação CAIS como o seu promotor 

nacional. Os torneios / ligas distritais / regionais, inseridos no Torneio Nacional de Futebol de 

Rua são organizados pelas instituições locais em parceria com as autarquias e sempre com o 

aval e apoio logístico do promotor nacional. Nesse sentido, fica ao encargo da Associação CAIS, 

enquanto promotor nacional, as seguintes tarefas: - Organização e promoção do calendário 

anual do Futebol de Rua; - Disseminação da prática regular do Futebol de Rua como estratégia 

de capacitação e inclusão, e motivação da criação de novas equipas em todo o país; - 

Organização das sessões abertas de futebol de rua (treino de competências sociais e 

desportivas) para as instituições do distrito de Lisboa – Sessões MOVE; - Apoio aos promotores 

locais na organização das ligas / torneios distritais e regionais; - Realização de workshops, em 

valores, competências pessoais e sociais, para as entidades envolvidas no Projecto Futebol de 

Rua – Iniciativa Move-te, faz Acontecer; - Organização da Final do Torneio Nacional de Futebol 

de Rua; - Organização dos Estágios / campos de treino de Futebol de Rua; - Preparar, organizar 

e acompanhar a comitiva Nacional de Futebol de Rua no Homeless World Cup; - Organização do 

Curso de Arbitragem em Futebol de Rua em Parceria com a APAF; - Participar nos eventos 

internacionais promovidos pela Street Football World e Street Football Network, pela Homeless 

World Cup Foundation, pelo Football For Hope – FIFA, pela The Street Football Association e 

pela ISCA. DESCRIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ACTIVIDADES O Torneio Nacional de Futebol de 

Rua organiza-se da seguinte forma: - Torneios / ligas Distritais / regionais / representantes locais: 

organizados pelas Autarquias e instituições locais com o apoio da Associação CAIS. - Final do 

Torneio Nacional de Futebol de Rua: reúne os representantes de cada distrito / região autónoma 

e é organizada pela CAIS e o seu parceiro. - Estágios de Futebol de Rua: Os estágios de Futebol 

de Rua, em preparação para a participação no Homeless World Cup e no International Street 

Football Festival, decorrem nos 11 e 5 dias, respectivamente, que antecedem à participação nos 

mesmos e são realizados em Lisboa, no estádio do Sport Lisboa e Benfica. - Iniciativas Nacionais: 

realização das sessões abertas de futebol de rua no distrito de Lisboa (sessões move); realização 

de workshops em competências pessoais e sociais (iniciativa move-te, faz acontecer); 

participação em conferencias e seminários a nível nacional; realização do curso de arbitragem 

em futebol de rua durante a Final do Torneio Nacional de Futebol de Rua. - Participações 

Internacionais: conferências, seminários, workshops e intercâmbios no âmbito do Programa 

Football For Hope (FIFA), Street Football World Network, Homeless World Cup, Move Quality 

(ISCA) e dos projectos Team up for NEETs, Football 3 for Respect e iPASS on Tour. 


