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EDIÇÃO 2015

Em ano de 12ª edição do Projecto Futebol de Rua a avaliação não poderia ser mais
positiva, o reconhecimento da importância deste projecto por todos os seus stakeholders
e os resultados obtidos, tanto no campo social como no campo desportivo são
a materialização do empenho e dedicação de toda a equipa da Associação CAIS,
da sua rede de parceiros e do conjunto de entidades públicas e privadas que
assumem este projecto como um dos seus projectos de responsabilidade social.
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FASES PROJETO

O projeto na sua edição de 2015 dividiu-se em várias fases
Torneios Locais
Final do Torneio Nacional
Campeonato do Mundo de Futebol de Rua
Sessões Move
Sessões Move-te Faz Acontecer
1º Curso de Arbitragem de Futebol de Rua

TORNEIO NACIONAL

SESSÕES MOVE

16 DISTRITOS + 2 REGIÕES
AUTÓNOMAS

54 SESSÕES

289 JOGOS
886 PARTICIPANTES

18 PARTICIPANTES
INICIATIVA INTEGRADA
NO MOVE QUALITY DA ISCA

386 TÉCNICOS E VOLUNTÁRIOS

FINAL NACIONAL
5 DIAS EM BRAGA

MOVE-TE
FAZ ACONTECER

241 PARTICIPANTES

15 SESSÕES LOCAIS + 1 NACIONAL

61 JOGOS

541 PARTICIPANTES

WORKSHOPS
AGENDA CULTURAL E RECREATIVA

PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DE VALORES E COMPETÊNCIAS
PESSOAIS E SOCIAIS

homeless
world cup
ESTÁGIO COM A FUNDAÇÃO BENFICA

WORKSHOPS EM PARCERIA COM O PNED
E O PROGRAMA ERAUSMUS + JUVENTUDE EM ACÇÃO

1º CURSO
DE ARBITRAGEM
12 PARTICIPANTES

WORKSHOPS
AGENDA CULTURAL E RECREATIVA

2 DIAS TEÓRICOS + 3 DIAS PRÁTICOS

10 DIAS EM AMESTERDÃO - HOLANDA

PRESENÇA DE 2 ÁRBITROS PORTUGUESES
NO CAMPEONATO DO MUNDO DE FUTEBOL DE RUA

59 COMITIVAS
3º LUGAR
(2ª MELHOR CLASSIFICAÇÃO DE SEMPRE)

PRESENÇA DE 3 ÁRBITROS PORTUGUESES
NO FESTIVAL INTERNACIONAL DE FUTEBOL DE RUA
MANCHESTER 2015

IMPACTO SOCIAL

Utilizado enquanto estratégia inovadora de intervenção, no combate à exclusão
social, o projeto Futebol de Rua, pretende ser um instrumento de capacitação,
no desenvolvimento de competências pessoais e sociais. O impacto social gerado
é o fator principal de sucesso deste projeto, que motiva cada vez mais todas
as entidades envolvidas na sua constante melhoria e empoderamento.

88 %

dos participantes revelaram
aumento da sua motivação

90 %

dos participantes revelaram
aumento da sua conFIança

90 %

dos participantes revelaram
desenvolvimento da sua capacidade
de trabalho em equipa

86 %

dos participantes revelaram
aumento da sua auto-estima

91 %

dos participantes revelaram
aumento do respeito
para com o outro

TESTEMUNHOS

O sucesso do Futebol de Rua não está no número de participações, na qualidade
da sua organização, na cobertura efetuada pelos media, mas nas mudanças que
consegue desencadear na vida de quem nele participa a cada edição.

“Muda a nossa vida completamente.
é inesquecível, é a palavra que encontro
para descrever.”
MIGUEL ROMÃO

“Tinha uma maneira de ver certas
(MELHOR GUARDA-REDES
e determinadas coisas e com esta
DA EDIÇÃO 2015 DO HWC)
experiência alterei a minha maneira
de pensar em coisas importantes
da vida”
FADULEY BAÍA

“aprendi a dar valor às coisas e
nunca desistir dos nossos sonhos
pois às vezes acontecem
percalços no caminho pelos
nossos objetivos e não podemos
desistir”
Rúben santiago

“percebi que não é só a minha vida que TEM
problemas, existem outras pessoas com
problemas piores que os meus.”
VITOR GONÇALVES

“Aprendi a melhorar o meu trabalho em equipa, conviver
com pessoas mais velhas do que eu, aprendi a ser uma
pessoa nova.”
WILSON FERRERO

media report

122 referências nos meios de comunicação social no período compreendido entre Março e Setembro, tornam este projeto da Associação CAIS o seu projeto mais
mediático. TV, Rádio, Imprensa escrita e imprensa on-line demonstram um cada vez
maior interesse e acompanhamento ao projeto que queremos continuar a potenciar
na edição de 2016.

APOIOS

Não podemos deixar de salientar a superior importância que um cada vez maior
conjunto de entidades que se revê no projeto, incorporando-o na sua política de
responsabilidade social tem para o crescimento e desenvolvimento do mesmo.
Este ano o projeto contou com os apoios abaixo indicados.

Parceiros:

Patrocínio:

Programa nacional de desporto para todos

APOIOS:

anos
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Helder Correia Neto

COORDENADOR comunicação e marketing

helder.neto@cais.pt

