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Divulgação – Projeto W-Slalom em cadeira-de-rodas 

W-Slalom – Boosting Social Inclusion of Children with Motor Disabilities  

through the practice of Wheelchair Slalom  

 

A Paralisia Cerebral - Associação Nacional de Desporto (PCAND) é parceira no Projeto 

W-Slalom, que integra o Programa Erasmus+, da União Europeia. Este projeto é coordenado 

pela Federació Esportiva Catalana Paralítics Cerebrals (FECPC) e, para além da PCAND, tem 

como parceiros o Comité Paralímpico da Croácia, a Federação Austríaca de Desporto para 

Deficientes e o Instituto de Pesquisa Social de Itália. 

A modalidade de Slalom em cadeira-de-rodas não é mais do que uma prova de perícia, 

em que os praticantes devem ultrapassar um conjunto de obstáculos no menor tempo e número 

de penalizações possível. Pode ser realizado no interior ou no exterior, desde que o piso seja 

liso. Para observar vídeo com introdução à modalidade, consultar  

http://cpisra.org/sport/wheelchair-slalom/ 

O Projeto W-Slalom teve início em janeiro de 2018 e será desenvolvido durante 2 anos. 

Pretende promover o Slalom em cadeira-de-rodas, no sentido de incrementar a inclusão social 

de crianças com deficiência motora, entre os 6 e os 18 anos, e potenciar o desenvolvimento das 

suas capacidades físicas e psicológicas. Propõe-se alcançar os seguintes objetivos específicos: 

• Desenvolver um programa de formação e capacitação referente ao slalom em 

cadeira-de-rodas, destinado aos mais diversos profissionais, que contempla: realizar ações de 

identificação e avaliação de necessidades, bem como de sensibilização dos diferentes 

stakeholders; elaborar e implementar o programa de formação da modalidade para 

profissionais; e harmonizar e adaptar as regras da modalidade. 

• Desenvolver o Slalom em cadeira-de-rodas em escolas e organizações que 

envolvam a atividade física e o desporto no seu campo de atuação, onde se pretende dinamizar 

sessões da modalidade com crianças e jovens, bem como promover a participação de 

praticantes nos CPISRA World Games 2018. 

•  Incrementar o conhecimento científico sobre a prática do Slalom em cadeira-de-

rodas e seu contributo para a inclusão social de crianças e adolescentes com deficiência 

motora, onde se pretende delinear instrumentos de avaliação e analisar práticas. 

O projeto será acompanhado de uma forte componente de divulgação que irá, também, 

incluir a realização da I Conferência Internacional sobre Slalom em cadeira-de-rodas, a ter lugar 

em Barcelona.  
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O Projeto W-Slalom pretende fomentar e enriquecer a prática do slalom em cadeira-de-

rodas em vários países da UE, inclusive Portugal. Desta forma, ao longo das diferentes ações 

do projeto, espera-se uma participação ativa de todos - crianças, jovens, familiares, profissionais, 

dirigentes e demais interessados – na promoção da inclusão através do desporto, mais 

especificamente do slalom em cadeira-de-rodas! 

Com esta divulgação, pretendemos sensibilizar direções, técnicos e professores para a 

possibilidade de se tornarem agentes ativos no desenvolvimento deste projeto, contribuindo para 

a criação de mais oportunidades da prática de atividade física e desportiva a um conjunto de 

jovens que, não sendo (felizmente) em número elevado, nos merecem o maior respeito. 

Brevemente voltaremos a entrar em contacto. 

Com os melhores cumprimentos,  

 

António Barata  

 

(Presidente da Direção da PCAND) 
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