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ANEXO IV 

 

“Corfebol” 

(Eixo 6 Tipologia de Intervenção A) 

Regulamento 

 

O desporto enquanto espaço de oportunidades, aprendizagem, convivência, construção de 

identidades, cooperação e resolução de conflitos constitui uma estratégia privilegiada para 

sensibilizar e consciencializar para uma maior compreensão e interiorização de valores e de 

conceitos que contribuem para uma cultura solidária, autónoma, participativa e civicamente 

responsável. 

 

Assim, e de acordo com o espírito que mobilizou a Rede CLAII na sua participação nas Mini-

Olimpíadas em 2009, no âmbito da 1ª edição da “Promoção da Interculturalidade a nível 

Municipal”, cofinanciada pelo Fundo Europeu para a Integração de Nacionais de Países 

Terceiros (FEINPT), considerou-se relevante, numa altura em que o enfoque na área da 

imigração pressupõe o reforço da nossa ação ao nível da integração, lançar um novo desafio à 

Rede, através de um evento que visa promover os valores da interculturalidade e da 

diversidade cultural por via do desporto. 

 

A iniciativa tem por objetivo promover a integração social, a participação cívica e a interação 

entre cidadãos/ãs imigrantes e autóctones, sem perder de vista a promoção da igualdade de 

oportunidades, do combate aos preconceitos e aos comportamentos e atitudes 

discriminatórios, através das dinâmicas que vierem a ser desenvolvidas por via do Corfebol. 
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Esta atividade lúdico-desportiva, na qual homens e mulheres jogam em pé de igualdade, 

diferencia-se das demais modalidades desportivas precisamente pelo facto das equipas serem 

mistas e compostas pelo mesmo número de homens e mulheres, obrigatoriamente. 

Com esta iniciativa desejamos contribuir para que os cidadãos/ãs imigrantes, na interação com 

a população autóctone encontrem mais um mecanismo que lhes permita, expressar e valorizar 

a sua presença e diversidade na nossa sociedade enquanto mais-valia para todos/as. 

 

Assim, são regras específicas desta iniciativa, as seguintes: 

 

Artigo 1.º - Conceito 

1. O “Corfebol” é uma das tipologias de intervenção que integra a 3.ª edição da “Promoção da 

Interculturalidade a nível Municipal”, enquanto veículo para a integração dos cidadãos 

imigrantes através do desporto. 

2. A organização e implementação desta iniciativa é da inteira responsabilidade do ACIDI, I.P. 

que conta com o apoio da Rede CLAII para a sua dinamização a nível local e com as parcerias 

com a Federação Portuguesa de Corfebol, para a dimensão desportiva do evento, bem como 

com a Associação Juvenil Ponte, para a dimensão intercultural do mesmo. 

 

Artigo 2.º - Ações 

Para a concretização da iniciativa o ACIDI, I.P. desenvolverá as seguintes ações: 

a) Formação dos animadores/as responsáveis pela preparação e dinamização das equipas; 

b) Torneio Intercultural de Corfebol a realizar em data a definir e que poderá ter lugar em um ou 

dois fins de semana, consoante o número de equipas que vierem a participar na iniciativa. 
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Artigo 3.º - Requisitos 

Para a dinamização da iniciativa os CLAII deverão comprometer-se com o seguinte: 

a) Mobilizar um grupo de cidadãos/ãs (imigrantes e autóctones) para a prática continuada 

do Corfebol no concelho; 

b) Criar uma equipa a nível local, representativa do concelho, para representação no 

Torneio Intercultural, de acordo com o disposto no Art. 4.º, deste Regulamento; 

c) Identificar um animador/a
1
, com competências ao nível da liderança e que possa 

desempenhar o papel de treinador/a de equipa. A cada equipa deverá corresponder um 

dinamizador/a; 

d) Dispor de um espaço próprio ou cedido, indoor ou outdoor, para realização dos treinos 

periódicos; 

e) Divulgar a atividade e seus objetivos a nível local, no espaço do CLAII, mas também junto 

dos seus parceiros locais, das comunidades imigrantes presentes no concelho e da sociedade 

imigrante em geral, através de todos os recursos de que dispuserem para o efeito; 

f) Usar os materiais de divulgação disponibilizados pelo ACIDI, I.P., sem prejuízo de eventuais 

materiais específicos que as entidades parceiras entendam criar para o mesmo fim; 

g) Estar disponível para a realização dos encontros que a Associação Juvenil Ponte venha a 

realizar no concelho, mobilizando para tal animadores/as e equipas. 

 

Artigo 4.º - Participação no Torneio 

1. A participação no Torneio Intercultural pressupõe a constituição de equipas compostas por 

dez elementos - cinco homens e cinco mulheres-, dos quais dois serão suplentes. 

2. As equipas deverão ser constituídas, primordialmente, por elementos da população ativa do 

concelho – homens e mulheres adultos ou, quando muito, jovens adultos. 

                                           
1 Para este efeito sugere-se a articulação/parceria com as estruturas desportivas a nível local. 
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3. A composição das equipas deverá ainda ter em conta os seguintes critérios: 

a) Incluir pelo menos 3 cidadãos/ãs autóctones
2
; 

b) Incluir pelo menos 3 cidadãos/ãs estrangeiros a residir há menos de seis anos 

em Portugal; 

c) A soma das idades dos três elementos mais jovens da equipa não poderá ser 

inferior a 60 anos. 

 

Artigo 5.º - Recursos 

1. O ACIDI, I.P., em parceria com a Federação Portuguesa de Corfebol, assegurará a 

preparação dirigida aos animadores/as, nos seguintes moldes: 

a) Workshop com a duração de 3h em data e local a definir; 

b) Formação com a duração de 6h em data e local a definir; 

c) As despesas com deslocação, alojamento e alimentação serão asseguradas a 

100%, e executadas pela Federação Portuguesa de Corfebol. 

2. Para a prática do Corfebol a nível local, o ACIDI, I.P. e a Federação Portuguesa de Corfebol 

disponibilizarão às entidades parceiras todo o material necessário - cestos, postes e bolas – 

que permanecerão no concelho envolvido, para que a modalidade possa continuar a ser 

praticada, para além do período de vigência do projeto. 

3. O ACIDI, I.P. em parceria com a Federação Portuguesa de Corfebol e a Associação Juvenil 

Ponte organizarão o Torneio Intercultural de Corfebol a realizar em 2013 (em data e local a 

definir). 

4. Para garantir a articulação e mobilização de todos os parceiros locais e respetivas equipas, a 

Associação Juvenil Ponte deslocar-se-á aos concelhos envolvidos para desenvolvimento das 

dinâmicas de grupo. 

                                           
2
 Cidadãos/ãs que apenas sejam portadores de nacionalidade portuguesa e que nunca tenham tido outra nacionalidade 

para além dessa. 
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Artigo 6.º - Orçamento 

Tendo em conta o disposto no artigo anterior, a realização desta atividade não pressupõe a 

apresentação de orçamento por parte das entidades parceiras. Contudo, se as entidades 

proponentes assim o entenderem, disporão de um plafond de € 1.000, para a realização das 

despesas que considerarem relevantes, tendo em vista a melhor mobilização possível 

destinada à concretização da iniciativa no concelho. 

 

Artigo 7.º – Elegibilidade de Despesas e Regras Aplicáveis 

1. Para efeitos do disposto no artigo anterior, são elegíveis as despesas constantes do Anexo 

VI do Regulamento da 3.ª edição da “Promoção da Interculturalidade a nível Municipal”. 

2. A execução do orçamento a que se refere o artigo anterior, implica a apresentação dos 

comprovativos de pagamento das despesas realizadas e pagas, pela entidade proponente, nos 

termos do Regulamento da 3.ª edição da “Promoção da Interculturalidade a nível Municipal”. 

3 O orçamento proposto no artigo anterior deverá ser assegurado pelas entidades parceiras, de 

acordo com o n.º 13 do Regulamento da 3.ª edição da “Promoção da Interculturalidade a nível 

Municipal”, e concorrendo para os limites de financiamento previsto no n.º 12 do mesmo 

Regulamento. 

4. Excetuando as especificidades constantes deste Regulamento, aplicam-se a esta iniciativa 

as regras contantes do Regulamento da 3.ª edição da “Promoção da Interculturalidade a nível 

Municipal”. 


