
Projeto de voto n.º 195/XV/1ª

De saudação à Seleção Portuguesa de Andebol em cadeira de rodas pela conquista 

do título de Campeão Mundial e Europeu 

A seleção Portuguesa de Andebol em cadeira de rodas sagrou-se Campeã Europeia e 

Mundial na modalidade ao vencer a seleção dos Países Baixos, na final da primeira 

edição da prova que atribuiu o duplo título e que teve lugar no Pavilhão dos Pousos, em 

Leiria.  

A primeira edição do campeonato mundial e europeu disputada em Leiria resulta de um 

trabalho conjunto da Federação Internacional de Andebol (IHF) e da Federação Europeia 

de Andebol (EHF) que contribuiu para a afirmação da modalidade e para a inclusão do 

andebol de cadeira de rodas no programa paralímpico, divulgando e defendendo, ao 

esmo tempo, o desporto de pessoas portadoras de deficiência, mas também o desporto 

em geral.

Ao organizar em Portugal a primeira edição de uma prova em que as duas 

competições internacionais de andebol em cadeira de rodas se realizam em 

simultâneo Portugal quer estar na linha da frente do processo de integração da 

modalidade no programa paraolímpico, promovendo, ao mesmo tempo, a realização

de eventos  desportivos internacionais de elevado nível em Portugal.

A seleção portuguesa, liderada pelo treinador Danilo Ferreira, não deixou escapar uma 

vitória que é fruto de um trabalho conjunto, ao qual não é alheia a evolução e o trabalho 



dos clubes e da Federação de Andebol de Portugal, mostrando o que é possível 

conquistar através da excelência, da dedicação, da coesão e da determinação.

Assim a Assembleia da República saúda a Seleção Portuguesa de Andebol em cadeira de 

rodas pela conquista do título de Campeão Mundial e Europeu, mas também todos 

aqueles que se batem para que a modalidade seja integrada no programa 

paraolímpico, divulgando e defendendo, ao mesmo tempo, o desporto de pessoas 

portadoras de deficiência, bem como a realização de eventos      desportivos internacionais 

em Portugal, nomeadamente a Federação Internacional de Andebol (IHF) e da Federação 

Europeia de Andebol (EHF), mas também clubes e da Federação de Andebol de Portugal, 

permitindo uma maior inclusão, mas acima de tudo, igualdade no acesso à prática 

desportiva por pessoas portadoras de deficiência. 
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