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O PROJETO

O Projeto Community Champions League da European Football for Development
(EFDN) é uma competição de Futebol que não acontece só no campo, mas também
nas Comunidades onde os participantes vivem;
Os jovens aprendem o que significa ganhar e perder, bem como a trabalhar em
conjunto para tornar os seus bairros em locais mais seguros e mais respeitados;
Acontece resultado de uma estreita parceria entre a Fundação Benfica e a GEBALIS
com o apoio dos promotores locais.

OBJETIVOS

 Melhorar a vivência em comunidade através de processos participativos e de
medidas de sustentabilidade ambiental;
 Promover inclusão social e igualdade no desporto para todos;
 Incrementar e incentivar o cumprimento de regras de Fair Play, espírito e conduta
ética;
 Promover a prática desportiva voluntária, juntamente com a comunidade,
investindo no envolvimento dos educadores no projeto e nos seus objetivos;
 Utilizar o Desporto como estratégia para uma comunidade mais forte e unida,
com um forte sentido de cidadania entre pessoas de diferentes contextos.

ORGANIZAÇÃO

Fundação Benfica & GEBALIS
 Assegurar a organização da Liga;
 Assegurar a organização e dinamização de Eventos e dos 4 Workshops;
 Assegurar os equipamentos completos e os seguros das equipas participantes;
 Assegurar o material de treino e a arbitragem;
 Garantir o apoio nas contribuições comunitárias;
 Garantir a deslocação para o Evento Final na Holanda em maio de 2021 à equipa
vencedora.

PROMOTORES
LOCAIS

Autarquias I Entidades Locais
 Garantir as deslocações para jogos e outros Eventos associados à Liga;
 Pensar, organizar e executar com as equipas (Responsável e Team Leader) 4
contribuições comunitárias (48 no total);
 Garantir os espaços de jogos e treino, bem como as condições dos mesmos;
 Promover localmente a Liga;
 Assinar a Carta de Compromisso em Conferência de Imprensa no Estádio da Luz.

WORKSHOPS

 Organizadores: Fundação Benfica e GEBALIS;
 Objetivos: o desenvolvimento de competências em diferentes relevantes temáticas
(desporto, sociais, de liderança, comunitários, etc.);
 Destinatários: todos os participantes e comunidades.

CONTRIBUIÇÕES
COMUNITÁRIAS

 Organizadores: promotores, equipas e comunidades;
 Objetivos: que as atividades/ações contribuam para o desenvolvimento da
comunidade de forma a fortalecer laços, fomentar boas relações de vizinhança e
promover a coesão social dos territórios. Todas as contribuições devem ser
pensadas, organizadas e executadas pela Comunidade;
 Critérios: Originalidade, Dificuldade e Impacto.

A EQUIPA

A Equipa é constituída pela Comunidade
Tem como promotores:
Municípios I Autarquias I
Entidades I Associações
Desportivas I Recreativas

13 equipas
Rapazes e Raparigas
Nascidos entre 2004 e 2008
10 elementos em cada equipa
(mínimo 8, máximo 12)

COMO SE JOGA?

 Segundo as regras do Futebol de 5;
 Num campo da comunidade (rua, praça, campo, etc.);
 Equipas mistas;
 Número de jogadores: 5 jogadores de campo (1 guarda redes
e 4 jogadores) e até 5 suplentes (máximo 12 jogadores por
equipa);
 Duração do jogo: 50 minutos (2 partes de 25 minutos cada).

QUANDO ACONTECE?

O Community Champions League acontece numa 1ª edição, em dois anos:
1º ano:

2º ano

Fase de Grupos:

Fase de Grupos:

(outubro 2019 a janeiro 2020)

(setembro 2020 a janeiro 2021)

Liga de Ouro e Liga de Prata:

Liga de Ouro e Liga de Prata:

(janeiro a maio 2020)

(janeiro a abril 2021)

Abril 2021 – Finalíssima entre vencedores de Ligas de Ouro para decidir vencedor
que vai a Holanda

OS PRÉMIOS

 1º, 2º e 3º Lugar – As equipas que atingirem estas classificações, quer na Liga de
Ouro, quer na Liga de Prata, receberão troféus;
 Medalhas – Todos os participantes receberão uma medalha de participação no
Evento Final de cada edição do Community Champions League;
 Prémios Individuais – O responsável de equipa do 1º Lugar da Liga de Ouro terá
acesso a um prémio individual;
 Prémios de Equipa – A equipa vencedora do 1º Lugar na Liga de Ouro terá acesso
a uma experiência de equipa.

A FINAL

Em maio de 2021 será disputada uma Finalíssima entre o 1º lugar da Liga de Ouro
2019/2020 e o 1º Lugar da Liga de Ouro 2020/2021, onde será apurada a equipa que
irá competir na Final Europeia Community Champions League, na Holanda
(Papendal).
Este será o Evento Europeu de encerramento do Community Champions League, que
reunirá as equipas dos 7 países que participaram no Projeto: Alemanha, Bélgica,
Holanda, Hungria, Noruega, Portugal e Reino Unido.

