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UM MUNDO IGUAL PARA TODOS 
INDEPENDENTEMENTE DAS SUAS DIFERENÇAS.

O ano de 2021 foi um ano de algumas incertezas mas, acima de tudo, de 
recomeços e conquistas.

Neste contexto, demos continuidade à Linha de Apoio Psicossocial, que 
iniciou em 2020, procurando dar resposta às necessidades que surgiram 
durante a pandemia. Desta forma, apoiámos 275 pessoas em 2021, através da 
atribuição de capazes, apoio psicológico, entre outros.

Apesar de ter sido um ano desafiante, mostrou-nos que mantemos a mesma 
força, resiliência e coragem do início.

Ao atingirmos a maioridade, cresce a responsabilidade, mas também a certeza 
de que contribuímos para a melhoria de vida das mais de 250 pessoas que 
colocámos no mercado de trabalho ou dos mais de 500 apoiados através de 
obras em casa e outros equipamentos. De todos aqueles que frequentam os 
nossos eventos e praticam as modalidades desportivas, mas também de todos 
os AMIGOS, escolas, empresas, parceiros e mecenas que, de alguma forma, 
foram impactados por nós e pelo nosso trabalho e que, certamente, estão hoje 
mais sensíveis e atentos ao tema da inclusão e das acessibilidades.

Foi aqui, talvez, a maior conquista que alcançámos este ano e que marcará um 
ponto de viragem fundamental: 20 de outubro é, oficialmente, o Dia Nacional 
das Acessibilidades. Um sonho que já alimentávamos desde a primeira edição 
e que vimos agora concretizado. 

As expectativas estão altas para 2022. Será um ano de consolidação, mas 
também de novos desafios e conquistas. Queremos continuar a fazer mais e 
melhor, chegando a mais pessoas e mudando ainda mais vidas.

CONHECIMENTO

O Encontro sobre Lesões Medulares, manterá o formato on-line, que nos 
permite chegar a mais pessoas, em qualquer parte do mundo. Para além de 
uma edição própria, vamos convidar outras Entidades a divulgarem informação 
relevante e avanços científicos, em momentos realizados em co-organização.

À semelhança dos anos anteriores, o Manual para Pessoas com Deficiência 
será revisto e atualizado, de forma a manter-se atual e útil, para apoiar 
todos aqueles que dele poderão beneficiar, sejam pessoas com deficiência, 
instituições ou cuidadores. Para disseminar ainda mais a informação, criaremos 
um kit com o Manual e testemunhos motivadores, para entregar em todos os 
Centros de Reabilitação em Portugal.

INTEGRAÇÃO

Queremos continuar a mudar vidas, através da atribuição de apoios, na Ação 
Qualidade de Vida. 

O projeto Destino: Emprego continuará a acompanhar empresas e candidatos, 
capacitando-os e promovendo um mercado de trabalho aberto e inclusivo.

Manteremos a aposta na área do Desporto Adaptado, com 9 modalidades 
desportivas de prática regular e através da realização de eventos desportivos.

Nos Eventos Inclusivos retomaremos o formato presencial e os eventos de 
longa duração, mantendo no entanto opções on-line para continuarmos a 
chegar mais longe.

 

SENSIBILIZAÇÃO

2022 marcará também o regresso das ações de sensibilização presenciais, 
ainda que mantendo o formato on-line, sempre que necessário e que nos 
permita chegar a mais pessoas, através de palestras, debates, ações de 
Sensibilização em Escolas e de Prevenção Rodoviária.

As Acessibilidades continuarão a ser uma prioridade. Queremos potenciar 
o dia 20 de Outubro, Dia Nacional das Acessibilidades, de forma a que este 
ganhe o destaque e importância que merece.

Estamos bastante confiantes e olhamos com expectativa para o que 2022 
nos trará. A certeza é de que nunca deixaremos de lutar e trabalhar por um 
país mais justo, acessível e aberto a todos, sem exceção.

Salvador Mendes de Almeida
Fundador e Presidente da Associação Salvador

A NOSSA
MISSÃO
PROMOVER A INCLUSÃO DAS PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA MOTORA NA SOCIEDADE 
E  MELHORAR DA SUA QUALIDADE DE VIDA, 
POTENCIANDO OS SEUS TALENTOS 
E SENSIBILIZANDO PARA A IGUALDADE 
DE OPORTUNIDADES.

JUNTOS MUDAMOS VIDAS!

A NOSSA
VISÃO



ÁREAS  
DE INTERVENÇÃO  
E PROJETOS

ENCONTRO SOBRE LESÕES MEDULARES

Divulgação dos avanços científicos, clínicos, terapêuticos e de integração ao nível da 
abordagem ao paciente com lesão medular.

MANUAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MOTORA

Disponibilização de informação  sobre apoios existentes, forma de os obter e contactos 
úteis para pessoas com deficiência motora.

CONHECIMENTO

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS - AÇÃO QUALIDADE DE VIDA

Apoio direto a pessoas com deficiência motora e carências financeiras, mediante 
processo de candidatura.

DESTINO: EMPREGO

Capacitação dos candidatos, através de orientação e formação, sensibilização de 
empregadores e integração profissional.

DESPORTO

Disponibilização das seguintes modalidades, de forma regular: Musculação, 
CrossTraining, Wheel Chair Skills, Ciclismo, Dança, Vela, SUP, Surf e Hipoterapia.

EVENTOS DE CONVÍVIO

Promoção de eventos lúdicos, culturais e desportivos, que visam fomentar a partilha 
de experiências e aumento da autoestima.

INTEGRAÇÃO

SENSIBILIZAÇÃO EM ESCOLAS

Promoção de teatros, peddy-papers e palestras em escolas, para desmistificar o tema 
da deficiência e sensibilizar para a igualdade de oportunidades.

PREVENÇÃO RODOVIÁRIA

Desenvolvimento de ações de sensibilização para uma condução segura e 
participação como parceiros na Campanha BP Segurança ao Segundo.

ACESSIBILIDADES

Desenvolvimento de ações de sensibilização. Pressão junto de entidades governamentais 
para cumprimento da lei e fiscalização. Serviços pontuais de consultoria.

SENSIBILIZAÇÃO

690
Nota: 
Os resultados referentes a 2021 são reais  
até 15 de novembro e estimados até final do ano.

NÚMERO TOTAL 
DE PESSOAS APOIADAS
EM 2021
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ATIVIDADES PREVISTAS PARA 2022

• Realização de um Encontro em fevereiro, on-line, 

esperando-se um total de 150 participantes, 100 

dos quais com deficiência;

• Realização de 2 encontros em co-organização;

• Divulgação periódica de descobertas científicas.

Com o objetivo de democratizar o acesso à informação sobre investigação e saúde na 
área das lesões medulares a pessoas com deficiência, suas famílias, técnicos de saúde 
e reabilitação, realizamos anualmente vários Encontros Temáticos. 

Em 2022, para além de uma edição própria, vamos convidar outras entidades a 
divulgarem informação relevante e avanços científicos em momentos realizados em 
co-organização.

Para permitir um maior alcance geográfico e visto ainda estarmos em situação de 
pandemia, os encontros de 2022 manterão o formato on-line. Focaremos em temas 
com interesse e aplicação prática no dia-a-dia das pessoas com deficiência, como 
espasticidade, dor crónica e queimaduras.

ENCONTRO SOBRE 
LESÕES MEDULARES

CONHECIMENTO

RESULTADOS 2021

Realização de 3 encontros (Temas: Aparelho Respiratório, 
Bexiga e Intestinos, Cateterização Intermitente, Sexualidade);

287 participantes, 194 dos quais com deficiência, sendo os 
restantes maioritariamente técnicos da área da saúde 
(terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, fisiatras, 
enfermeiros), familiares de pessoas com LVM e investigadores;

Avaliação dos Encontros de 3,7 num máximo de 4.
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MANUAL PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA MOTORA

CONHECIMENTO

ATIVIDADES PREVISTAS PARA 2022

• Revisão e atualização de conteúdos;

• Divulgação através da newsletter e redes sociais da Associação Salvador e por email para 

instituições que atuem na área da deficiência;

• Produção e entrega de 550 Kits com o manual e outra informação útil em centros de reabilitação 

e hospitais com serviço de neurocirurgia;

• Formação para técnicos de hospitais e centros de reabilitação;

• 500 downloads via website.

O Manual é um documento composto por informação útil e esclarecedora relativamente à 
temática da deficiência motora. 

O seu objetivo prende-se com a possibilidade de disponibilizar, num só local, informação 
que se encontra dispersa, sobre conteúdos diversos, como apoios e benefícios disponíveis, 
acesso à formação e emprego, normas de acessibilidade, transportes, contactos úteis, entre 
outros.

Em 2022, criaremos momentos formativos e um Kit com informação relevante para entregar 
durante o período de internamento/ reabilitação de pessoas com deficiência motora, no 
qual se inclui o Manual.

RESULTADOS 2021

1.950 visualizações da página 
do Manual no site.

340 downloads via website.

Nota: 
Os resultados referentes a 2021 são reais  
até 15 de novembro e estimados até final do ano.
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A Ação Qualidade de VidaAção Qualidade de Vida é um processo de candidatura anual para atribuição de apoios diretos 
e pontuais a pessoas com deficiência motora e comprovada dificuldade financeira. Conta com um 
júri independente e específico para cada categoria e aposta na entrega de apoios que não 
constem da lista homologada de produtos de apoio, cuja responsabilidade de atribuição é do 
Estado. 

Tem como objetivo contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos apoiados e suas famílias. 

Durante o próximo ano, é prioridade consolidar e rever o processo por forma a potencializar o 
trabalho em rede, garantindo a não duplicação de trabalho e que a alocação dos recursos é 
executada com precisão. 

Em 2022, as categorias serão: Formação e Emprego, Obras em Casa e Equipamentos Desportivos 
Adaptados.

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS-
AÇÃO QUALIDADE DE VIDA

INTEGRAÇÃO

• Antecipação do período de candidaturas de 15 de novembro a 6 de fevereiro (2,5 meses) 

e realização de duas sessões on-line de divulgação da Ação Qualidade Vida a nível 

nacional e presença nos centros de reabilitação;

• Entrega de 60 apoios, entre Ação Qualidade de Vida e apoios extraordinários;

• Cerimónia de entrega de apoios em julho, em registo misto (on-line e presencial); 

• Levantamento de respostas das Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia e IPSS e 

sistematização das mesmas.

ATIVIDADES PREVISTAS PARA 2022

EM 14 ANOS 
MUDÁMOS 
A VIDA DE

540
PESSOAS
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DESTINO: EMPREGO 
-LISBOA E PORTO

O Projeto Destino: Emprego desenvolve-se em Lisboa e 
no Porto e tem como objetivo potenciar a integração 
profissional de pessoas com deficiência motora, 
trabalhando em paralelo com candidatos e entidades 
empregadoras: 

• • Candidatos:Candidatos: Acompanhamento personalizado, 
aumentando a proximidade com ações de mentoria, 
de formação (Workshops específicos e Bootcamps 
intensivos) e apostando na prospeção direcionada, 
com o objetivo de dotar os candidatos de 
ferramentas e autoconfiança para a procura e 
manutenção de emprego; 

• • Empresas:Empresas: Abordagem individualizada através de 
reuniões e momentos de sensibilização conjunta, 
promoção e participação em conferências, 
disponibilização de perfis de candidatos, apoio na 
candidatura a medidas do IEFP e apoio na 
integração.

O projeto inclui ainda momentos de interação entre 
empresas e candidatos, através dos Encontros de 
Recrutamento, que em 2022 esperamos retomar em 
formato misto (presencial e on-line) potenciando o que 
há de melhor em cada um dos modelos e dos “Estágios 
trampolim”, uma aposta da Associação Salvador para 
formar os candidatos em contexto de trabalho e 
fomentar a sua empregabilidade.
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LISBOA PORTO
TOTAL 

REAL VS 
PREVISTO

Acompanhamento personalizado de candidatos 56 76 132/70

Acompanhamento de candidatos pós colocação 24 22 46/41

Nº de participações em 5 Workshops  
e 2 Bootcamps

37 38 75/100

ENCONTRO DE RECRUTAMENTO

Nº de candidatos 33 48 81/70

Nº de empresas 36 40 76/35

Nº de entrevistas rápidas 251 318 569

Nº de candidatos integrados (via Associação 
Salvador/autónomos)

34 49 83/42

Nº de candidatos em Estágio Trampolim 2 2 4/12

Nº de Sessões de Sensibilização para empresas 7 7/4

Nº Empresas Sensibilizadas (via Reuniões/Ações) 75 75/60

RESULTADOS 2021 LISBOA PORTO TOTAL

Acompanhamento personalizado de candidatos 50 51 101

Acompanhamento de candidatos pós colocação 31 43 74

Nº de participações em Workshops/ Bootcamps 40 51 91

ENCONTRO DE RECRUTAMENTO

Nº de candidatos 35 45 80

Nº de empresas 35 40 75

Nº de candidatos integrados (via Associação 
Salvador/autónomos)

39 39 78

Nº de candidatos em Estágio Trampolim 4 4 8

Nº de Sessões de Sensibilização para empresas 4 4

Nº Empresas Sensibilizadas (via Reuniões/Ações) 60 60

ATIVIDADES E RESULTADOS 
PREVISTOS 2022

16

DESTINO: EMPREGO 
-LISBOA E PORTO
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“Foi excelente... tudo bem organizado e a alegria de voltar a ver amigos que só 

encontramos nos eventos da Associação Salvador... Grata, muito grata, por poder 

participar nos vossos eventos já que não sou muito jovenzinha. Sinto-me sempre 

muito bem recebida... Obrigada a toda a equipa”

“As iniciativas virtuais serão sempre uma alternativa às 

presenciais. Felizmente, revelaram-se uma forma eficaz de 

combater o isolamento e prosseguir com alguns projetos.” 

INTEGRAÇÃO

ATIVIDADES PREVISTAS PARA 2022

Norte

• 5 eventos, nomeadamente subida aos Clérigos, rafting em Arouca e Semana de Férias na 

Quinta da Fonte Quente;

• Nº total de participações: 110.

Lisboa e Centro

• 7 eventos, nomeadamente visita à casa Fernando Pessoa, visita ao Jardim Buddha Eden, Mota 

de água em Oeiras;

• Nº total de participações: 165;

Alentejo

• 1 evento de longa duração;

• Nº total de participações: 25;

Eventos Made by

• 3 eventos idealizados e organizados de forma autónoma e proativa pelas próprias pessoas com 

deficiência;

• Nº total de participações: 40;

Outros:

• 3 grupos terapêuticos “Conversas com Alma” (9 sessões), com 24 participantes previstos;

• 2 Sessões de Testemunhos “A vida após  Centro de Reabilitação”, com uma previsão de 30 

participantes.

19

RESULTADOS 2021

265 participações de pessoas 
com deficiência motora (130 
pessoas diferentes) e respetivos 
acompanhantes (28 
acompanhantes diferentes) em 24 
eventos, 17 presenciais e 7 on-line.

4 grupos de conversas com alma 
com um total de 28 participantes.

Avaliação média de 3,8 num 
máximo de 4.

TESTEMUNHOS DE PARTICIPANTES

EVENTOS 
DE CONVÍVIO

Os Eventos de Convívio  têm especial importância na vida das pessoas com deficiência, 
pois permitem rever e fazer amigos em segurança, promover a partilha entre pares e a 
participação em atividades que, de outra forma, seriam difíceis de organizar, diminuindo a 
solidão, que se acentuou neste periodo pandémico.

Em 2022, apostaremos novamente no formato presencial assim como em eventos de longa 
duração, mantendo no entanto opções on-line para continuarmos a chegar mais longe, 
nomeadamente através de grupos terapêuticos.

Daremos ainda continuidade aos “Eventos Made by”, organizados pelas próprias pessoas 
com deficiência, capacitando-as e promovendo a sua autonomia. 

Reconhecendo o impacto que a partilha de testemunhos positivos e de histórias de 
superação pode ter junto das pessoas com deficiência e suas famílias, promoveremos 
também em 2022 vários momentos sobre “A vida após o Centro de Reabilitação”.

EM 2022 PREVEMOS:

295 PARTICIPAÇÕES  
EM 16 EVENTOS
150 PARTICIPANTES 
DIFERENTES
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RESULTADOS 2021

Espaço Desportivo Adaptado:

30 atletas (média 8/aula)

Dança: 69 aulas, 20 partipantes 

(média 5 /aula)

Hipoterapia: 232  sessões de 

hipoterapia, 8 cavaleiros

Surf Adaptado: 127 aulas individuais 

/24 dias de aulas para 18 participantes

Yoga: 19 aulas, 22 participantes  

(média 5/aula)

Vela , canoagem e remo: 50 aulas, 8 

participantes

Open Day de Vela: 26  participantes  

com deficiência motora

Evento SUP e Trishaw : 21 

participantes  com deficiência motora

Aulas abertas on-line Yoga/Dança: 

20 participantes com deficiência 

motora

Semana do Desporto Adaptado: 

30  participantes com deficiência em 

5 dias de atividades

Valorizando a importância da prática desportiva para a melhoria 
da condição física, o reforço da autonomia, confiança e autoestima 
das pessoas com deficiência motora, continuaremos a apostar no 
Desporto, com 9 modalidades de prática regular: Musculação, 
CrossTraining, Wheel Chair Skills, Ciclismo, Dança, Vela, SUP, Surf 
e Hipoterapia.

Com a introdução do CrossTraining e Wheel Chair Skills queremos 
trazer algo novo para os desportos de ginásio, melhorando a 
performance física e facilitando o dia-a-dia das pessoas com 
deficiência motora. Iremos manter algumas aulas on-line 
chegando a todos os pontos do País.

Manteremos a organização de eventos, como o  Dia do Desporto 
Adaptado e Open Days, em Lisboa e no Porto. Participaremos em 
provas públicas como forma de incentivo competitivo, promoção 
de inclusão e sensibilização social.

DESPORTO 
ADAPTADO

Nota: 
Os resultados referentes a 2021 são reais  
até 15 de novembro e estimados até final do ano.
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ATIVIDADES E RESULTADOS 
PREVISTOS PARA 2022

• Espaço Desportivo Adaptado (Ginásio): 

manutenção da atividade regular, apostando 

na assiduidade dos atletas e na maior 

regularidade dos treinos de handbike;

• CrossTraining e Wheel Chair Skills: aulas 

integradas no Espaço Desportivo Adaptado 

de treino funcional de alta intensidade e 

proficiência em cadeira de rodas;

• Dança: duas aulas semanais on-line/ 

presenciais, apostando no aumento do 

número de participantes e apresentações;

• Hipoterapia: prática regular para 8 cavaleiros, 

em parceria com a APCL;

• Vela: prática regular com a Associação Naval 

de Lisboa 2 vezes por semana, procurando 

incentivar alguns atletas à progressão para 

competição;

• Surf: aulas regulares na Praia de Carcavelos 

de maio a novembro. Turma offseason para 6 

surfistas;

• SUP: prática por marcação de SUP adaptado 

na praia da Conceição em Cascais, de maio a 

novembro

• Eventos Desportivos: Dia do Desporto 

Adaptado e Aulas Abertas de Vela e Surf. 1 

evento desportivo no Porto;

• Prova oficial de vela: co-organização de uma 

prova do Campeonato Nacional de vela 

adaptada com a ANL;

• Apoio a provas: apoio à participação  de 

atletas em eventos competitivos de desporto 

adaptado ou abertas ao público.

22

DESPORTO 
ADAPTADO
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• Realização de 40 espetáculos de 

marionetas para crianças de Jardim 

de Infância, 1º e 2º anos;

• Realização de 15 peddy-papers, para 

alunos do 3º ao 6º ano; 

• Realização de 30 palestras 

presenciais/ on-line em escolas, 

direcionadas a jovens do 3º Ciclo e 

Secundário;

• Realização de 10 atividades em 

escolas TEIP;

• Realização de 1 formação para 

dinamizadores das atividades em 

escolas.

ATIVIDADES PREVISTAS PARA 2022

O projeto de Sensibilização em Escolas tem como objetivo consciencializar as crianças e jovens 
para a importância de uma atitude de valorização e respeito para com as pessoas com deficiência, 
seus talentos e direitos, fazendo com que se tornem agentes de mudança na sociedade.

Dispõe de atividades para todos os anos letivos:

• Espetáculos de marionetas “A inclusão nas nossas mãos”, para crianças desde o jardim de 
infância até ao 2º ano;

• “Peddy-paper de acessibilidades” para alunos do 3º ao 6º ano;

• Palestras sobre a importância da inclusão e da criação de igualdade de oportunidades para 
alunos do 3º Ciclo e Secundário.

De forma a democratizar o acesso a estas ofertas, pretendemos levar o projeto gratuitamente a 
Escolas TEIP e lançar o desafio para que cada dinamizador escolha uma escola para oferecer 
uma atividade.

SENSIBILIZAÇÃO

23 escolas abrangidas.

2566 alunos do pré-escolar ao ensino secundário 
sensibilizados nas atividades, nomeadamente em 33 teatros 
de marionetas, 24 peddy-papers das acessibilidades 
(grande parte realizadas no agrupamento de escolas dos 
Olivais e Penha de França, no âmbito do projeto Fazer 
Acontecer, financiado pela Câmara Municipal de Lisboa) e 
37 palestras.

RESULTADOS 2021

SENSIBILIZAÇÃO 
EM ESCOLAS
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ATIVIDADES PREVISTAS PARA 2022

• Continuação da parceria com o desafio “BP Segurança ao Segundo”. 

Divulgação e participação na final do Desafio;

• Ações Regresso Seguro;

• Abordagem do tema da prevenção rodoviária no âmbito do projeto de 

sensibilização em escolas.

RESULTADOS 2021

Desenvolvimento de 3 Ações 
de Sensibilização “Regresso 
Seguro”, na Praça do 
Saldanha, no Rossio e no 
Campo Grande, em 
colaboração com a PSP e 
com a presença de 
embaixadores da Associação; 

Parceria com o desafio BP 
“Segurança ao Segundo”, 
agregando histórias de vida 
de sobreviventes de 
acidentes na estrada.

PREVENÇÃO
RODOVIÁRIA

Os acidentes de viação estão na origem de muitos casos de deficiência motora adquirida. A 
taxa de sinistralidade rodoviária em Portugal continua a aumentar (com exceção do ano 
2020 devido ao contexto de pandemia e reduzida circulação).

A Associação Salvador tem assumido um papel ativo nesta área, através de palestras em 
escolas, ações de sensibilização em locais de diversão noturna, campanhas de comunicação 
e da parceria com o projeto “BP Segurança ao Segundo”, que pretende sensibilizar os jovens 
no sentido de evitar os maiores comportamentos de risco na condução.
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A falta de acessibilidades continua a ser um dos principais motivos 
de exclusão social para as pessoas com deficiência motora, com 
impacto transversal nas suas vidas. Em pleno século XXI, o facto 
de não podermos frequentar todos os mesmos espaços é 
discriminatório e limita o exercício de uma vida em pleno.

Em 2022, reforçaremos as iniciativas de Comunicação e 
Sensibilização, com enfoque nacional mas também local (ao nível 
de diferentes municípios), de forma a envolver mais pessoas nesta 
causa e demonstra a importância e urgência na resolução deste 
problema. A pressão junto das entidades competentes continuará 
a ser uma prioridade.

SENSIBILIZAÇÃO

ATIVIDADES PREVISTAS PARA 2022

• Pressão e acompanhamento do trabalho realizado 

pelas entidades responsáveis pela área de 

Acessibilidades;

• Realização de projetos pontuais de consultoria a 

nível de serviço e atendimento a pessoas com 

mobilidade reduzida e melhoria de acessibilidades;

• Trabalho de proximidade com diferentes municípios, 

incluindo Lisboa, Cascais e outros no âmbito dos 

projetos que candidatámos e serão apoiados pelo 

Portugal Inovação Social;

• 4ª edição do Dia das Acessibilidades, incluindo  uma 

conferência sobre esta temática;

• 2 Campanhas de Comunicação/ Sensibilização;

• Continuação do projeto “Mentores de 

Acessibilidades”, pessoas com deficiência (ou ligação 

à deficiência) que nos apoiam na implementação de 

iniciativas de sensibilização a nível local.

ACESSIBILIDADES

RESULTADOS2021

Projetos de consultoria na 
área das acessibildiades com 
diversas empresas;

App “+ Acesso Para 
Todos” 2018-2021: 
4.735 utilizadores,
9.400 avaliações
e 2.500 reclamações; 

Organização do “Dia das 
Acessibilidades” com três 
palestras destinadas a três 
públicos diferentes (Escolas, 
Empresas e Faculdades de 
Arquitetura), com um total 
de 7.990 participantes;

Criação do projeto 
“Mentores de 
Acessibilidade”.

Aprovado pela Assembleia 
da República o Dia 
“Nacional” das 
Acessibilidades, resultado 
de uma petição da 
Associação;

Reuniões de trabalho com 
entidades chave, como a 
Secretaria de Estado para a 
Inclusão das Pessoas com 
Deficiência, Estrutura de 
Missão do Governo, Instituto 
Nacional para a Reabilitação, 
Câmaras Municipais, Turismo 
de Portugal;

Trabalho com a Câmara 
Municipal de Lisboa no 
protocolo estabelecido em 
2020, incluindo a preparação 
de um selo de acessibilidade;

Nota: 
Os resultados referentes  
a 2021 são reais até 15  
de novembro e estimados 
até final do ano.
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Os Embaixadores são pessoas com deficiência motora que representam a Associação Salvador 

em vários momentos por todo o país, permitindo-nos multiplicar o nosso impacto e criar maior 

proximidade regional. 

Para além de divulgarem os projetos da Associação e representá-la em várias iniciativas de 

sensibilização ou media, alavancam também o seu expertise para apoiar a Associação e os 

seus beneficiários.

ATIVIDADES PREVISTAS PARA 2022

• Realização do 5º Encontro de Embaixadores 

com componente formativa, partilha de 

experiências e criação de conteúdos;

• Acompanhamento do trabalho 

desenvolvido pelos embaixadores;

• Representação da Associação Salvador em 

30 palestras ou peddy-papers de 

Sensibilização em Escolas e em 150 outros 

eventos/reuniões regionais ou media, 

sempre que apropriado;

• Divulgação dos projetos da Associação 

Salvador, aumentando o seu alcance e 

impacto.

RESULTADOS 2021

Participação em 50 ações de 
sensibilização em escolas 
(palestras e peddy-papers).

125 representações 
institucionais em reuniões. 
media e apoio técnico 
especializado;

Mais de 100 avaliações de 
espaços na App “+ Acesso 
para todos”.

Apoio em 40 iniciativas de 
angariação de fundos.

EMBAIXADORES
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Os dois últimos anos de pandemia trouxeram-nos uma grande instabilidade e inúmeros 

desafios, mas trouxeram-nos também uma forte certeza: o digital veio para ficar e é uma 

aposta que queremos reforçar ainda mais.

Assim, em 2022 queremos potenciar a comunicação da Associação Salvador, com especial 

enfoque numa estratégia digital que nos permita crescer, chegar mais longe e ajudar mais 

pessoas. Para isso, continuaremos a comunicar histórias de superação que foram tocadas 

pelo nosso apoio, apostando igualmente na divulgação dos nossos projetos e iniciativas.

Continuaremos a apostar nos seguintes canais de comunicação:

SITE
Iremos continuar a divulgar os nossos projetos, 

notícias relevantes e a potenciar a sua utilização. 

Queremos crescer no número de visitantes ao site e 

torná-lo uma ferramenta útil para os nossos 

beneficiários e para a sociedade em geral.

EVENTOS
iremos selecionar alguns eventos estratégicos e de 

importância acrescida ao longo do ano para convidar 

imprensa a estar presente  e fazer cobertura dos 

mesmos.

REDES SOCIAIS
São hoje dos principais meios de comunicação que 

temos e serão foco prioritário de investimento em 

2022. Procuraremos aumentar o número de seguidores 

da página de facebook, atualmente temos 157 180* e 

dinamizaremos também a utilização do instagram, 

que tem atualmente 7.860 seguidores* e do linkedin, 

onde temos 2.016 seguidores*, de forma a 

conseguirmos chegar a cada vez mais pessoas.
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NEWSLETTER
Em 2022, iremos manter a Newsletter quadrimestral 

(Março, Julho e Novembro), servindo de veículo de 

divulgação de eventos, iniciativas e campanhas que 

temos em vigor, tanto para Família, como para Amigos 

e Mecenas. Continuaremos também a enviar a Agenda 

Mensal para pessoas com deficiência motora, onde 

damos conta das nossas iniciativas e eventos futuros, 

convidando à inscrição.

FIGURAS PÚBLICAS
Iremos apostar na associação a figuras públicas para 

nos ajudarem a divulgar tanto os nossos projetos, 

como a alavancar as redes sociais da Associação 

Salvador. Convidaremos personalidades das mais 

diversas áreas a associarem-se e a darem a cara por 

diferentes projetos (Ex. Acessibilidades, Barrete 

Solidário e Campanha IRS).

COMUNICAÇÃO SOCIAL
Continuaremos a apostar na divulgação dos nossos 

projetos através da rádio, imprensa e televisão. Para 

além da divulgação dos diferentes projetos, queremos 

contar histórias e sensibilizar a população para as 

temáticas do emprego inclusivo, desporto adaptado e 

qualidade de vida de pessoas com deficiência motora. 

Queremos apostar em programas Day Time (Ex. Casa 

Feliz, Júlia, Você na TV, A Tarde É Sua, Praça da 

Alegria, A Nossa Tarde) e programas informativos (Ex. 

Edição da Manhã, Diário da Manhã).

COMUNICAÇÃO

Nota: 
Os resultados referentes a 2021 são reais 
até 15 de novembro e estimados até final do ano.
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ÁREAS DE ATUAÇÃO/ PROJETOS CUSTOS 
PREVISTOS

CUSTOS GERAIS (LISBOA E PORTO) 178 743,11 ¤ €

1. CONHECIMENTO 20 448,31 ¤ €

1.1 MANUAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MOTORA 14 216,98 ¤ €

1.2 ENCONTRO SOBRE LESÕES MEDULARES 6231,32 ¤ €

2. INTEGRAÇÃO 492 856,37 ¤ €

2.1. AÇÃO QUALIDADE DE VIDA 211 585,41 ¤ €

2.2.1 DESTINO: EMPREGO LISBOA 73 333,88 ¤ €

2.2.2 DESTINO: EMPREGO PORTO 67 053,72 ¤€

2.3. DESPORTO ADAPTADO 56 588,78 ¤ €

2.4. EVENTOS DE CONVÍVIO 84 294,57 ¤ €

3. SENSIBILIZAÇÃO 145 177,70 ¤ €

3.1  SENSIBILIZAÇÃO EM ESCOLAS 22 920,39 ¤ €

3.2 PREVENÇÃO RODOVIÁRIA 7 916,96 ¤ €

3.3 ACESSIBILIDADES 114 340,35 ¤ €

4. EMBAIXADORES 24 168,43 ¤ €

5. ANGARIAÇÃO DE FUNDOS - GERAL 295 980,82 ¤ €

6. ANGARIAÇÃO DE FUNDOS - DOADORES REGULARES 229 732,40 ¤ €

7. COMUNICAÇÃO 71 383,03 ¤ €

CUSTOS TOTAIS 1 458 490,47 ¤ €

Em 2022, manteremos a aposta nas áreas de atuação em que temos vindo a trabalhar ao longo 

dos últimos anos, salientando os seguintes aspetos:

• Continuaremos a procurar aprofundar e aumentar o impacto dos nossos projetos;

• Reavaliaremos e implementaremos o projeto de medição de impacto, iniciado em 2019 e cuja 

auscultação aos beneficiários é efetuada de três em três anos;

• Reforçaremos em termos de recursos humanos as seguintes áreas:

• Projetos, com uma nova gestora para o projeto “Destino: Emprego” em Lisboa (iniciou 
em 2021 com estágio ativar), aproveitando a oportunidade da Lei 4/2019, que estabelece 
quotas de emprego para pessoas com deficiência;

• Administrativa-Financeira, com uma nova colaboradora essencial para fazer face ao 
crescimento da Associação nos últimos anos e consequente acréscimo do trabalho 
associado a esta área;

• Angariação de Fundos - Geral, com uma pessoa que ficará responsável pela iniciativa 
“Aniversário Solidário”, que iniciámos em 2021 e para a qual antevemos um grande 
potencial de crescimento;

• Angariação de Fundos - Doadores Regulares, com dois assistentes de Face to Face, 
mantendo a aposta na estrutura para angariação de doadores regulares que criámos em 
2020. Apesar da pandemia ter atrasado o seu retorno, mantemos a certeza de que 
constituirá uma nova forma de sustentabilidade, contribuindo para consolidação e o 
crescimento da Associação Salvador.

• Continuaremos a aposta no desenvolvimento e aproveitamento de funcionalidades da nossa 
ferramenta de CRM – Sales Force;

• Reformularemos o website da Associação Salvador, de forma a adaptar-se às novas 
necessidades que sentimos;

• Realizaremos obras de reabilitação e adaptação num novo escritório cedido pela Câmara 
Municipal de Lisboa, em Entrecampos, necessário devido ao crescimento da equipa;

• Procuraremos, como sempre, otimizar os recursos que temos disponíveis.

ORÇAMENTO
CUSTOS
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ORIGEM RECEITAS RECEITAS 
PREVISTAS

MECENAS 272 228,00 ¤ €

CONSIGNAÇÃO DE IRS 265 000,00 ¤ €

DOADORES PARTICULARES REGULARES  
(AMIGOS E FAMÍLIA)

230 959,30 ¤ €

OUTROS DOADORES PARTICULARES  
(ANIVERSÁRIO SOLIDÁRIO, MARKETING DIRETO, ENTRE OUTROS)

349 895,00 ¤ €

EVENTOS, CAMPANHAS E LEILÕES 135 000,00 ¤ €

CANDIDATURAS A FUNDOS 159 682,68 ¤ €

OUTROS 53 767,75 ¤ €

COMPARTICIPAÇÃO BENEFICIÁRIOS 24 000,00 ¤ €

RECEITAS TOTAIS 1 490 532,74 ¤ €

Acreditamos que esta é a melhor estratégia para continuarmos 
a crescer de forma sustentável, mudando cada vez mais vidas!

A pandemia trouxe a todas as empresas, instituições e famílias dificuldades acrescidas.

Na Associação Salvador, sentimos algum impacto nas receitas, nomeadamente na redução 
ou perda de alguns mecenas e na impossibilidade de realizarmos e participarmos em 
algumas ações de divulgação presenciais e eventos com público. 

Apesar das adversidades, conseguimos compensar com o aumento das receitas no Desafio 
Solidário e com a introdução do Movimento Aniversário Solidário, que deverá gerar uma 
receita bruta de 75.000¤.

Estimamos para 2022 um crescimento nos doadores regulares e Aniversário Solidário, que 
juntos deverão gerar mais de 400.000¤.

A nossa estratégia de angariação de fundos consistirá essencialmente no seguinte:

• • Continuaremos a fazer crescer o programa de angariação e envolvimento de Doadores Continuaremos a fazer crescer o programa de angariação e envolvimento de Doadores 

Regulares (Amigos)Regulares (Amigos), num esforço de aumentar e diversificar as fontes de receita da 
Associação Salvador, que irá permitir levarmos mais longe a capacidade de planeamento 
do nosso trabalho e projetos. Acreditamos que esta aposta irá fortalecer a 
sustentabilidade financeira, o que se manifestará num impacto alargado na mudança da 
vida de pessoas com deficiência motora. Este programa assenta essencialmente no 
Projeto Face to Face, que permite a angariação de Amigos através da abordagem de 
pessoas em espaços públicos, e no Projeto Voice to Voice que, com uma componente 
maior de fidelização, desenvolve campanhas de envolvimento de Amigos via telefone. 
Aliado a estes projetos está um trabalho contínuo de dinamização e aperfeiçoamento 
do CRM (Customer Relationship Management), que permite um contacto mais eficiente 
com cada uma das pessoas que nos apoia.

• Procuraremos manter o envolvimento dos grandes doadores, que nos têm acompanhado 
nos últimos anos na mudança de muitas vidas, apostando também na captação de 
novos doadores.

• Procuraremos manter as empresas mecenas e parceiras, que tanto têm contribuído para 
a sustentabilidade da Associação Salvador, procurando novas parcerias e novos 
mecenas de todo o país.

• Continuaremos a apostar na campanha de consignação do IRS, que se assume cada vez 
mais como uma das principais fontes de receita da Associação Salvador. 

• Continuaremos a apostar em soluções originais, muitas únicas em Portugal, mantendo 
os Desafios Solidários e apostando no Movimento Aniversário Solidário.

ORÇAMENTO
RECEITAS
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