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Estimada família do futebol sul-americano:

A CONMEBOL Libertadores e a CONMEBOL Sudamericana entram em sua etapa 

de definições com o sorteio dos emparelhamentos para as oitavas de final. A 

emoção e a expectativa estão no ar em todo o continente. As melhores equi-

pes do melhor futebol do mundo conhecerão seus adversários após passar por 

uma dura fase de grupos. Para mim, este é um dos momentos mais especiais do 

ano, porque 32 clubes estão a apenas oito rivais de alcançar a Glória Eterna e a 

Grande Conquista com milhares de sul-americanos e sul-americanas vivencian-

do a paixão que somente o nosso belo esporte pode gerar.

Para a CONMEBOL chegar a este sorteio é motivo de dupla comemoração. Por 

um lado, concluímos a fase de grupos sem grandes contratempos. Não foi fácil. 

Tivemos que tomar medidas enérgicas, mas estamos orgulhosos de ter alcança-

do o objetivo sem prejudicar de forma alguma a qualidade de nossos jogos e 

torneios. Nossas competições continuam a trazer emoção e alegria a milhares 

de pessoas em um momento em que este alívio espiritual e emocional é tão 

importante.

O segundo motivo para celebrar é que o processo de vacinação de jogadores, 

jogadoras, árbitros, técnicos e assistentes já começou, tornando a CONMEBOL a 

única confederação no mundo a imunizar seus atletas e o ambiente do futebol. 

As vacinas somam-se aos nossos protocolos de saúde altamente eficazes. Neste 

ponto, vale a pena lembrar que 99% dos testes de detecção do coronavírus resul-

taram negativos. As estatísticas e o sucesso da aquisição das vacinas mostram 

que estamos no caminho correto.

Desejo muita sorte às equipes que chegaram a este ponto, muita saúde para a 

família sul-americana e que todos desfrutem do melhor futebol do mundo.

Alejandro Domínguez
Presidente

Confederação Sul-Americana de Futebol

MENSAGEM DO
PRESIDENTE
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protegida contra a COVID-19. Esta é, 
sem dúvida, uma cifra extremamente 
alentadora, considerando a situação 
que o país e o continente estão pas-
sando com esta pandemia. 

Para a CONMEBOL, isto não significa 
apenas o fato de ser a primeira confe-
deração de futebol do mundo a prote-
ger seus jogadores e sua comunidade, 
mas também garantir e salvaguardar 
suas competições internacionais, tor-
nando-as ainda mais seguras.

Cabe destacar que o lote de vacinas 
doadas pela Sinovac Biotech para o fu-
tebol sul-americano foi especialmente 
fabricado para este fim. Em outras pa-
lavras, as mesmas não podem ser utili-
zadas para outro objetivo. 

Em meados de abril, graças à lide-
rança do nosso presidente, Alejandro 
Domínguez Wilson-Smith, e com a 
mediação do presidente uruguaio Luis 
Lacalle Pou, demonstramos mais uma 
vez que priorizamos a saúde da famí-
lia do futebol sul-americano acima de 
tudo. Desta vez a conquista vem de 
um acordo com a empresa farmacêu-
tica Sinovac Biotech Ltd, da China, para 
a doação de um total de 50.000 doses 
de sua vacina contra a COVID-19.

As mesmas foram destinadas aos prin-
cipais planteis do futebol profissional 
sul-americano dos torneios de primei-
ra categoria, masculinos e femininos, 
incluindo corpo técnico e assistentes. 
A ordem continua com árbitros e o 
pessoal operacional envolvido na or-
ganização dessas partidas. Espera-se 
que até junho de 2021, 70% da família 
do futebol sul-americano esteja mais 

VACINAS PARA
O FUTEBOL 
SUL-AMERICANO
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A CONMEBOL continua empenhada, como sempre, em não baixar 
a guarda até que todos possam voltar a desfrutar e vivenciar 
o futebol como deve ser. Os mesmos protocolos de saúde e 
segurança que nos permitiram garantir um retorno seguro aos 
estádios continuarão a ser aplicados de forma estrita e rigorosa. 

A vacinação, empreendida pela 
CONMEBOL e liderada por seu presi-
dente Alejandro Domínguez Wilson-
Smith, também representa uma impor-
tante contribuição para as campanhas 
de imunização realizadas por diversos 
governos da região, uma vez que o be-
nefício chegará não só aos jogadores, 
treinadores e árbitros, mas também de 
forma indireta às suas famílias.

Cuidando minuciosamente cada parte 
do processo para a aplicação destas 
vacinas, foi conformada uma comissão 
ad hoc com representantes de todas 
as Associações Membro. A mesma é 
responsável pelo ajuste dos aspectos 
legais, administrativos, técnicos e mé-
dicos do processo de vacinação.

O protocolo de vacinação elaborado 
por esta comissão garante a rastreabi-
lidade de cada dose. Cada dose tem um 
“nome e sobrenome”, e o Ministério da 
Saúde de cada país mantém um regis-
tro detalhado das pessoas que recebem 
a vacina. Além disso, a Secretaria Geral 
da CONMEBOL e o Departamento de 
Ética e Conformidade desempenham 
um papel ativo no monitoramento do 
processo e na subsequente prestação 
de contas.  



P
O

R
T

U
G

U
Ê

S

5

  99% de resultados 
negativos nos testes 
COVID-19 realizados em 
jogadores, árbitros, técnicos 
e pessoal operacional nos 10 
países.

 Retorno dos nossos 
torneios sem contratempos e 
sem alterar os formatos.

Embora isto represente um enor-
me passo adiante na luta contra a 
COVID-19, a CONMEBOL continua em-
penhada, como sempre, em não baixar 
a guarda até que todos possam voltar 
a desfrutar e vivenciar o futebol como 
deve ser. Os mesmos protocolos de 
saúde e segurança que nos permiti-
ram garantir um retorno seguro aos 
estádios continuarão a ser aplicados 
de forma estrita e rigorosa. Estes pro-
varam ser os mais seguros do mundo, 
e os resultados falam por si próprios:

Como Confederação, não podemos 
deixar de agradecer ao Presidente do 
Uruguai, Luis Lacalle Pou, ao Secretário 
da Presidência do Uruguai, Álvaro 
Delgado, ao Ministro do Esporte 
do Uruguai, Sebastián Bauzá, ao 
Embaixador do Uruguai na China, 
Fernando Lugris, e ao Presidente da 
Associação Uruguaia de Futebol (AUF), 
Ignacio Alonso, por sua gestão abne-
gada e eficaz nesta grande conquista. 

É também graças a eles que hoje po-
demos dizer, com orgulho, que somos 
a única confederação no mundo a dis-
por de imunizantes para o processo 
massivo de vacinação que permitirá 
que o futebol continue do modo mais 
seguro.con orgullo que somos la única 
confederación del mundo en disponer 
de inmunizantes para el proceso masi-
vo de vacunación que permitirá al fút-
bol seguir de la manera más segura. 
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 EQUIPES
CLASSIFICADAS

 
Uruguai

 
Paraguai

 
Argentina

 
Brasil

 
Equador

 
Colômbia

 
Perú

 
Venezuela

Independiente L.D.U Quito

Peñarol

Sporting Cristal

Grêmio

Rosario 
Central

Santos FC

Red Bull 
Bragantino

Arsenal
Athletico 
Paranaense

Independiente 
del Valle

NacionalLibertad Deportivo Táchira

América de Cali

Junior
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CALENDARIO DA
COMPETIÇÃO 2021

Semana 11

IDA
16,17,18
DE MARÇO

Semana 28

IDA
13,14,15
DE JULHO

Semana 32

IDA
10,11,12

DE AGOSTO

Semana 38

IDA
21,22,23
DE SETEMBRO

Semana 14

VOLTA
6,7,8

DE ABRIL

Semana 29

VOLTA
20,21,22
DE JULHO

Semana 33

VOLTA
16,17,19 

DE AGOSTO

Semana 39

VOLTA
28,29,30
DE SETEMBRO

Data 1

SEMANA 16

20,21,22 
DE ABRIL

Data 3

SEMANA 18

4, 5, 6
DE MAIO

Data 5

SEMANA 20

18,19,20
DE MAIO

Data 2 

SEMANA 17

27, 28,29
DE ABRIL

Data 4

SEMANA 19

11,12,13
DE MAIO

Data 6

SEMANA 21

25,26,27
DE MAIO

FASE 1

OITAVAS DE FINAL

SEMIFINAL

QUARTAS DE FINAL

FINAL ÚNICA

FASE DE GRUPOS

Semana 44

6
DE NOVEMBRO
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PAUTAS DO SORTEIO
OITAVAS DE FINAL

CONMEBOL SUDAMERICANA 2021

FASE FINAL

Oitavas de Final
Esta fase será disputada pelas equi-

pes que terminarem no primeiro lugar 

da Fase de Grupos da CONMEBOL 

Sudamericana 2021 e as equipes que 

terminarem no terceiro lugar de cada 

grupo da Fase de Grupos da CONME-

BOL Libertadores 2021, de acordo com 

o Artigo 2.2.3 do Manual de Clubes da 

CONMEBOL Sudamericana.

Metodologia do Sorteio

 Para determinar os adversários de 

cada chave, serão formadas duas tabe-

las de posições: uma com as equipes 

vencedoras de cada grupo da Fase de 

Grupos da CONMEBOL Sudamericana 

2021, que ocuparão o Pote 1, e outra 

com as oito equipes que terminaram 

em terceiro lugar na Fase de Grupos da 

CONMEBOL Libertadores 2021, que ocu-

parão o Pote 2.

 A colocação das mesmas em cada 

tabela outorgará uma ordem de 1 

a 8 para as equipes da CONMEBOL 

Sudamericana, e de 9 a 16 para as equi-

pes da CONMEBOL Libertadores, con-

forme seu desempenho.

 No Pote 1 estarão os campeões de cada 

grupo da Fase de Grupos da CONMEBOL 

Sudamericana 2021.

 No Pote 2 estarão os terceiros coloca-

dos de cada grupo da Fase de Grupos da 

CONMEBOL Libertadores 2021.

 As equipes com melhor desempenho 

(menor numeração na ordem de 1 a 16) 

definirão seus jogos como locais.

 Do Pote 2, os terceiros colocados de 

cada grupo na CONMEBOL Libertadores 

2021, serão sorteadas as 8 bolinhas que 

formarão as chaves A, B, C, D, D, E, F, G e 

H (local na primeira etapa).

 Imediatamente após o sorteio de 

cada bolinha do Pote 2 serão sorteadas 

as bolinhas do Pote 1, que completarão 

as chaves, definindo desse modo os 

cruzamentos para as Oitavas de Final. 

 Nesta fase, equipes do mesmo país 

poderão se enfrentar, assim como equi-

pes que já se enfrentaram na Fase de 

Grupos da competição.
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POTE 1

Primeiro lugar em cada grupo da 

CONMEBOL Sul-americana

1 Grêmio BRA H

2 Athletico Paranaense BRA D

3 Independiente ARG B

4 Peñarol URU E

5 Libertad PAR F

6 Red Bull Bragantino BRA G

7 Rosario Central ARG A

8 Arsenal ARG C

Perf. Equipe País Grupo

POTE 2

Terceiro lugar em cada grupo da 

CONMEBOL Libertadores

9 Deportivo Táchira VEN B

10 LDU Quito ECU G

11 Nacional URU F

12 Junior COL D

13 Santos BRA C

14 Ind. del Valle ECU A

15 América de Cali COL H

16 Sporting Cristal PER E

Perf. Equipe País Grupo

Quartas de Final  

As 8 equipes vencedoras dos duelos de Oitavas de Final jogarão nas QUARTAS 

DE FINAL em partidas de ida e volta da seguinte forma:

Vencedor A

Vencedor B

Vencedor C

Vencedor D

Vencedor H

Vencedor G

Vencedor F

Vencedor E

vs

vs

vs

vs

S1

S2

S3

S4

 As equipes com menor numeração na ordem de 1 a 16, após o sorteio de Oitavas 

de Final, definirão seus jogos como locais. 

 Nesta fase, equipes do mesmo país poderão se enfrentar se a ordem estabelecida 

através do sorteio anterior assim determinar.     
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Semifinais 
As 4 equipes vencedoras das chaves de Quartas de Final disputarão as SEMIFINAIS 

em jogos de ida e volta da seguinte forma:

S1

S2

S4

S3

vs

vs

F1

F2

 As equipes com menor numeração na ordem de 1 a 16, após o sorteio da SEGUNDA 

FASE, definirão seus jogos como locais. 

 Nesta fase, equipes do mesmo país poderão se enfrentar se a ordem estabelecida 

através do sorteio anterior assim determinar.

FINAL 

A FINAL da CONMEBOL Sudamericana 2021 será disputada entre as equipes 

vencedoras das duas SEMIFINAIS. As equipes jogarão uma partida única e final 

pelo título de campeã do torneio de referência.

  A equipe com menor numeração após 
o sorteio de Oitavas de Final será a equi-
pe “A” para o jogo final. 

  Equipes de um mesmo país poderão 
disputar a final. 

FINALISTA 1 FINALISTA 2vs
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ESTÁDIO CENTENÁRIO
O EMBLEMÁTICO

SE PREPARA PARA VIBRAR COM AS FINAIS ÚNICAS
Desde que foram instaladas as Finais 
Únicas em nossas competições 
CONMEBOL Libertadores e CONMEBOL 
Sudamericana testemunhamos como 
chegaram a bater recordes, provando 
ser um rotundo sucesso ano após ano. 
Enquanto a luta contra a pandemia da 
COVID-19 continuar, este ano não será 
exceção e nada nos impedirá de con-
tinuar no mesmo caminho, superando 
inclusive o que foi alcançado em anos 
anteriores. 

A capital uruguaia, Montevidéu, se 
prepara para receber as finais da 
CONMEBOL Sudamericana e da 
CONMEBOL Libertadores nos dias 6 
e 20 de novembro, respectivamente.  
Esta cidade repleta de história, que vi-
bra e mantém sempre viva sua paixão 
pelo nosso futebol, foi escolhida pelo 
Conselho da CONMEBOL como sede 
dos torneios de clubes mais importan-
tes e esperados pelos torcedores da 
América do Sul.

Sempre buscando proteger a gran-
de família do futebol sul-americano 
com as melhores condições sanitárias 

possíveis, esta importante decisão 
do Conselho se baseia principalmen-
te no fato de que, até julho de 2021, o 
Uruguai terá uma alta porcentagem 
de sua população vacinada contra a 
COVID-19, projetando assim uma si-
tuação sanitária favorável para no-
vembro, mês em que ambas as finais 
estão programadas. 

Além de posicionar o Uruguai como 
um dos países mais seguros do conti-
nente para as datas previstas, o Estádio 
Centenário, um ícone do futebol que 
está passando por uma renovação 
radical como parte de sua candidatu-
ra para a Copa do Mundo FIFA 2030, 
conta com infraestrutura para rece-
ber um número considerável de es-
pectadores. Além disso, a capacidade 
hoteleira e aeroportuária da cidade de 
Montevidéu garantirá que este grande 
festival do futebol sul-americano pos-
sa ser desfrutado sem percalços. 
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PREMIOS POR FASE PARA CADA CLUBE POR PARTIDAS DE LOCAL

Clubes Eliminados

Quartas

Oitavas

Fase de GruposPrimeira Fase

Semifinais

VICE-CAMPEÃO USD 2.000.000

USD 225.000*

USD 120.000

USD 600.000

USD 300.000

USD 500.000

USD 800.000

CAMPEÃO USD 4.000.000

(*) Além disso, as equipes finalistas receberão 25% da receita líquida da Final Única da CONMEBOL Sul-Americana 2021, 
caso a partida seja realizada com público.

(*) Não há viagem ao exterior Por partida como local

Por partida como localPor partido como local

Por partido como localPor partido como local

Que queden en 2do. lugar en su grupo

GERAR E REINVESTIR
MAIS VALOR
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CONMEBOL APOIANDO O 

RETORNO SEGURO DO FUTEBOL TOTAL: USD 95,5 milhões 
postos à disposição para o 
retorno seguro do futebol sul-
americano.
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PATROCINADORES 

FORNECEDOR OFICIAL DA CONMEBOL
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