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CARTA DO PRESIDENTE

Salvador Mendes de Almeida
Fundador e Presidente da Associação Salvador

O ano de 2016 foi de consolidação dos projetos e
iniciativas que temos vindo a desenvolver ao
longo da última década, enquadrados nas três
áreas de atuação que definimos como
prioritárias: o Conhecimento, a Integração e a
Sensibilização.

Na área do Conhecimento, que tem como
objetivo reunir e disseminar informação,
desenvolvemos um manual que permitirá às
pessoas com deficiência motora o acesso fácil a
informação útil sobre os apoios e respostas

existentes em várias áreas e que irá certamente
contribuir para a melhoria da sua qualidade de
vida.

Na área da Integração realizámos a 9ª edição da
Ação Qualidade de Vida, atribuindo apoios a 23
pessoas, incluindo obras em casa, equipamentos
desportivos, cursos de formação e mentoria ou
equipamentos para a criação do próprio negócio.
Conseguimos ainda apoiar, recorrendo à
plataforma de crowdfunding Preencha esta Vida
e através de outras vias, mais 13 pessoas.

Reforçámos a grande aposta que fizemos em
2015 no Apoio ao Emprego, nomeadamente
através do projeto “O Talento não tem Limites”,
tendo trabalhado em conjunto com 130 pessoas
com o objetivo de aumentar as suas
competências, através de orientação profissional
e formação direcionada. Continuámos também a
sensibilização junto das empresas, através de
reuniões presenciais, da organização de um
seminário de emprego inclusivo, para partilha de
boas práticas, e de um encontro de
recrutamento. O resultado final foi a integração
de 19 pessoas em mercado de trabalho.

No desporto mantivemos a oferta de 10
modalidades, que incluem cardiofitness,
ciclismo, iniciação ao meio aquático, vela,
canoagem e remo, surf, hipoterapia, dança e
yoga, com um total de 107 participantes
regulares.

Ainda na área da Integração, promovemos 9
eventos de convívio, tendo apostado por um
lado num aumento da sua duração de forma a
conseguir uma maior troca de experiências e

criação de laços entre os participantes, e por
outro lado em proporcionar condições de
participação para pessoas mais dependentes
sem cuidadores, de forma a que estes possam
ter os seus momentos de descanso. Contámos
com a participação de 133 pessoas com
deficiência motora diferentes.

Na área da Sensibilização, realizámos palestras
sobre inclusão em 7 escolas do país, abordando
782 alunos, e participámos novamente na
campanha de prevenção rodoviária “BP
Segurança ao Segundo”, envolvendo 79 escolas
de todo o país com a participação de 1.400
alunos.

Em todas as iniciativas que desenvolvemos,
procurámos chegar a pessoas novas, através de
uma aposta grande na divulgação, contacto com
outras associações e com a presença quinzenal
de parte da equipa da Associação Salvador no
Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão.

Os projetos que desenvolvemos em 2016
contribuíram para mudar de forma direta a vida
de 301 pessoas com deficiência motora. O
impacto indireto nas suas famílias e também
noutras pessoas que encaminhámos e
esclarecemos foi muito superior.

Estes resultados, que nos orgulham e constituem
um desafio para fazermos mais e melhor, apenas
foram possíveis com a colaboração dos Mecenas
e Parceiros, Voluntários, Colaboradores e
Amigos da Associação Salvador, a quem
estamos profundamente agradecidos.

JUNTOS MUDAMOS VIDAS!

Promover a inclusão das pessoas das pessoas
com deficiência motora na sociedade e a
melhoria da sua qualidade de vida, potenciando
os seus talentos e sensibilizando para a
igualdade de oportunidades.

MISSÃO:
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RESUMO DOS PROJETOS

Integração 

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS -
AÇÃO QUALIDADE DE VIDA APOIO AO EMPREGO

CONVÍVIO

DESPORTO

Apoio direto a pessoas com
deficiência motora e
comprovadas carências
financeiras.

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

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

Ginásio, ciclismo (handbikes),
introdução ao meio aquático,
dança; yoga; vela, canoagem e
remo; hipoterapia e surf
adaptado.

MANUAL PARA PESSOAS    
COM DEFICIÊNCIA MOTORA

Disponibilização de informação
útil sobre apoios e soluções
para pessoas com deficiência
motora, em diversas áreas.

Conhecimento 

Sensibilização
Palestras para alunos do 3ª ciclo 
e secundário, sobre a temática 
da inclusão.

SENSIBILIZAÇÃO EM ESCOLAS

Campanhas de sensibilização 
direcionadas ao público jovem.

PREVENÇÃO RODOVIÁRIA
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Manual para Pessoas com Deficiência Motora

DESCRIÇÃO

A informação sobre os apoios e soluções existentes na área da deficiência motora encontra-se dispersa em várias fontes e
plataformas. Muitas vezes as pessoas e as suas famílias sentem-se desorientadas, por não conseguirem obter facilmente as
respostas que necessitam.

No final de 2015 decidimos criar um Manual destinado a pessoas com deficiência motora, às suas famílias e aos técnicos da área,
que compila um conjunto de informação útil para o seu dia a dia. O processo de recolha e tratamento de informação foi
desenvolvido durante o ano de 2016, estando previsto o lançamento formal para o início de 2017.

Os temas abordados incluem a reabilitação, saúde, produtos de apoio, emprego, educação, desporto, acessibilidades, transportes,
entre outros. A informação será revista anualmente.

FICHA DE PROJETO

Objetivos: Facilitar o acesso das pessoas com deficiência motora a informação útil, nomeadamente aos apoios a que têm direito e

respostas existentes, contribuindo desta forma para uma vida com mais qualidade.

Público-alvo: Pessoas com deficiência motora, suas famílias e profissionais que trabalhem nesta área.

Abrangência: Nacional, com informação mais detalhada sobre as seguintes áreas geográficas: Alentejo, Algarve, Área

Metropolitana de Lisboa, Coimbra e Norte.

Apoio Financeiro: Fidelidade.

Apoio Conteúdos e Revisão: Fidelidade e Instituto Nacional de Reabilitação.

AcessibilidadesConhecimento Integração

RESULTADOS OBTIDOS

 Pesquisa, compilação e estruturação de informação;
 Revisão de conteúdos;
 Design e paginação.

Sensibilização
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Ação Qualidade de Vida

DESCRIÇÃO

Processo de candidatura anual para atribuir apoios diretos e pontuais a pessoas com deficiência motora e comprovadas carências

financeiras. Em 2016, realizou-se a 9ª edição desta iniciativa e os apoios atribuídos enquadram-se nas seguintes categorias:

1. Desporto – visa possibilitar a prática desportiva para uma vida mais ativa (valorizando-se projetos de competição).

2. Integração profissional/ Formação – visa promover a integração a nível do emprego e aumentar as competências e

conhecimentos para uma maior integração.

3. Criação do próprio negócio – visa estimular o empreendedorismo para uma maior autonomia.

4. Obras em casa – visa eliminar barreiras para uma vida com dignidade.

FICHA DE PROJETO

Objetivos: Apoiar pessoas com deficiência motora e baixos recursos financeiros a tornarem-se mais ativas e integradas.

Público-alvo: Pessoas com deficiência motora e reduzidos recursos financeiros. A iniciativa foi divulgada junto da nossa base de

dados, website, facebook, Centros de Reabilitação, Instituições na área da deficiência e Câmaras Municipais.

Âmbito de atuação: Nacional.

Apoio Financeiro: Brisa, Delta, Fundação Calouste Gulbenkian, Novo Banco e Semapa. Várias outras empresas e particulares

apoiaram casos individuais.

Outros Parceiros: BP.

APOIADOS EM 2016

No programa Ação Qualidade de Vida de 2016, apoiámos 22 candidatos nas 4 categorias: Desporto (8), Integração Profissional/
Formação (7), Obras em Casa (5) e Criação do próprio negócio (2). O valor total dos pedidos foi de 119.389€, dos quais 89.942€
serão comparticipados pela Associação Salvador (houve a desistência de uma das apoiadas na categoria de criação do próprio
negócio). Recebemos 106 candidaturas, cujos pedidos totalizaram 572.535,22€. Após um processo de triagem e verificação de
adequação das candidaturas e apresentação de todos os requisitos, 69 passaram para a fase de análise pelo júri de cada categoria
(32 desporto; 10 integração profissional/ formação; 7 criação próprio negócio; 20 obras em casa).

Os custos incorridos em 2016 com este programa ascenderam a 99.859€, dos quais 24.205€ são relativos a apoios com candidatos
do programa iniciado em 2015.

Prevenção Rodoviária

22RESULTADOS OBTIDOS

Pedro Félix
Desporto

Olga Sapateiro
Obras em Casa

Dário Madeira
Criação do próprio negócio

Jorge Nascimento
Formação

AcessibilidadesAcessibilidadesConhecimento Integração Sensibilização
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Ação Qualidade de Vida

APOIOS ATRIBUÍDOS (1/2)

1. Desporto

 José Manuel Pinto, mensalidades de natação, deslocações para os treinos e apoio na participação em provas
nacionais | paralisia cerebral genética, 15 anos, Porto;

 Pedro Félix, penso e treino do cavalo | paralisia cerebral genética, 16 anos, Aveiro;

 Marco Gonçalves, cadeira de rodas para basquetebol | paraplegia após acidente de viação, 22 anos, Loures;

 Cristiano Magalhães, cadeira de rodas para ténis | paraplegia após acidente de viação, 28 anos, Porto;

 Tiago Tavares, calha de boccia para competição | paraparésia espástica ascendente hereditária, 20 anos, Porto;

 Floriano Jesus, embarcação de canoagem, flutuador para cais de acesso e mensalidade do clube de canoagem |
paraplegia adquirida em acidente de viação, 32 anos, Coimbra;

 Filipe Silva, cadeira de rodas para basquetebol | paraplegia adquirida em acidente de viação, 31 anos, Porto;

 Bruna Lopes, mensalidades de natação, deslocações para os treinos e apoio na participação em provas nacionais |
paraplegia após um vírus na medula aos 3 anos de idade, 18 anos, Porto.

2. Obras em Casa

 Luís Laroche, plataforma elevatória | paraplegia total dos membros inferiores com paralisia do membro superior
direito, 72 anos, Lisboa;

 Olga Sapateiro, plataforma elevatória para escada interior com curvas | Síndrome Rett genética, 15 anos, Évora;

 Rita Bica, plataforma elevatória de escadas | distrofia muscular genética, 38 anos, Setúbal;

 Rui Pinto, adaptação de WC | Ataxia de Friedrich genética, 33 anos, Braga;

 Luis Machado, adaptação de WC | paralisia cerebral congénita, 24 anos, Lisboa.

Prevenção Rodoviária

Cerimónia de entrega de apoios 

Fundação Calouste Gulbenkian

AcessibilidadesAcessibilidadesConhecimento Integração Sensibilização



8

Ação Qualidade de Vida

APOIOS ATRIBUÍDOS (2/2)

3. Formação

 Nuno Pereira, material fotográfico e computador para edição de fotos | paralisia nervosa das extremidades por
síndrome de Guillain Barré após doença, 41 anos, Porto;

 Thayná Camões, viatura para deslocação para o estágio profissional | paraplegia após acidente de viação, 25 anos,
Leiria;

 Jorge Nascimento, computador portátil para mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do Território | paralisia
cerebral desde o nascimento, 44 anos, Porto;

 Iurie Sleptov, curso de formação de reparação de computadores | paraplegia após acidente de viação, 40 anos,
Faro;

 Guiomar Neves, pagamento de propinas - Licenciatura em Gestão, no ISCAL | amputação transtibial inferior após
doença, 31 anos, Lisboa;

 Maria Arruda Pereira, pagamento de propinas do mestrado em Psicologia | paraplegia congénita, 23 anos, Açores;

 Sara Pinho, 1 ano de propinas para finalizar mestrado, máquina fotográfica digital e projetor | biamputação
transtibial após acidente, 38 anos, Porto.

4. Criação do Próprio Negócio

 Ana Romão | spina bídida congénita, 37 anos, Aveiro - Casa à Vela: negócio de alojamento em contexto de veleiro
atracado na Ria de Aveiro; apoio financeiro para adaptação do veleiro, licenças e arranque do negócio.

 Dário Madeira |hemiparesia direita após AVC, 50 anos, Aveiro - DM by Shoes: criação e comercialização de uma
marca de calçado adaptado a pessoas com deficiência motora; apoio com plano de marketing; serviço de
consultoria e formação em empreendedorismo social.

 Ana Moreira, paraplegia devido a doença aos 8 anos, 55 anos, Lisboa - Give Emotions: projeto de venda de
conservas de emoções com um conceito assente na solidariedade social; apoio com mentoria para plano de
marketing. Embora tenha sido selecionada pelo júri, a candidata retirou a sua candidatura posteriormente.

Prevenção Rodoviária
AcessibilidadesAcessibilidadesConhecimento Integração Sensibilização

Cerimónia de entrega de apoios 

Fundação Calouste Gulbenkian



9

Preencha esta Vida

DESCRIÇÃO

O site www.preenchaestavida.com é uma plataforma de angariação de fundos junto da sociedade civil, desenvolvida em 2011 pela
Associação Salvador, que visa financiar anualmente os casos que não foi possível apoiar com o orçamento destinado à Ação
Qualidade de Vida (os candidatos são apoiados sequencialmente de acordo com a sua posição na avaliação feita pelo júri desta
iniciativa), pedidos extra que nos chegam e considerados urgentes e projetos da Associação Salvador.

Para apoiar os casos recebidos em 2016 e um Evento que a Associação Salvador irá realizar em 2017 para cuidadores, a
plataforma esteve on-line entre os dias 22 de setembro de 2016 e 28 de fevereiro de 2017.

FICHA DE PROJETO

Objetivos, Público-Alvo e Âmbito de atuação: Semelhantes à Ação Qualidade de Vida.

Apoio Financeiro: Autossustentável – não necessita de financiamento. 

Em 2016, iniciou-se a angariação de fundos para apoiar 7 pessoas e 1 evento da Associação Salvador. Até 31/12/2016 foram

incorridas despesas no valor de 8.556€ e recebemos comparticipações dos candidatos no valor de 670€. Adicionalmente foram

concretizados os apoios no âmbito do Preencha esta Vida iniciado em 2015, tendo sido incorrido um total de despesas no valor de

17.888€.

Os valores angariados foram aplicados no apoio a:

 Bruna Barros, calha e bolas de boccia e transporte para treinos | paralisia cerebral, 23 anos, Porto (candidata AQV);
 Sandra Freitas, calha e bolas de boccia | paralisia cerebral, 33 anos, Funchal (candidata AQV);
 Rita Lagartinho, comparticipação despesas com equitação adaptada | paralisia cerebral , 22 anos, Lisboa (candidata AQV);
 Rui Silva, transporte para treinos de boccia | paralisia cerebral, 23 anos, Braga (candidata AQV);
 Lucinda Roxo, reparação do telhado e obras de adaptação | Amputada, 59 anos, Coimbra (caso extra);
 Gelson Patrick, reparação de cadeira elétrica | paraplegia, 23 anos, Lisboa (caso extra);
 David Lourenço, apoio para obras em casa | multideficiência, 9 anos, Óbidos (caso extra – AQV 2015);
 Evento de Convívio para 20 cuidadores de pessoas com deficiência. 

Prevenção Rodoviária

RESULTADOS OBTIDOS APOIADOS EM 20167

AcessibilidadesAcessibilidadesConhecimento Integração Sensibilização

Sandra Freitas
Calha e bolas para Boccia

Rui Silva
Transporte para Treinos de Boccia

Rita Lagartinho
Apoio para paradressage

http://www.preenchaestavida.com/
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Outros Apoios

DESCRIÇÃO

Para além dos apoios atribuídos através dos projetos formalmente constituídos, a Associação Salvador procura dar resposta aos
pedidos com caráter mais urgente e que não consigam encontrar resposta através de qualquer programa de apoio existente.

FICHA DE PROJETO

Objetivos, Público-Alvo e Âmbito de atuação: Semelhantes à Ação Qualidade de Vida.

Apoio Financeiro: Recorremos a parcerias e/ou mobilizamos equipamentos que nos tenham sido doados

No ano de 2016 apoiámos 5 pessoas com deficiência, com apoios no valor total de 1.320,77€. Dada a grave situação de carência

económica, os mesmos não pagaram qualquer comparticipação. Até 31/12 foram incorridas despesas no valor de 732,39€.

Apoiámos 4 pessoas com deficiência “Extra Ação Qualidade de Vida”, isto é, que não se candidataram à Ação Qualidade de Vida,
mas cujos pedidos se revestiram de caráter urgente:

 Mónica Mendonça, viagem para Guiné, cadeira de rodas e andarilho | paraparésia, 60 anos, Guiné Bissau;
 Ana Pereira, reparação de cadeira | Ataxia de Friedreich, 39 anos, Braga;
 Maria da Luz Neves, reparação de scooter | Sequelas de Poliomielite em membro inferior, 51 anos, Lisboa.

Através do nosso Banco de Equipamentos Doados, conseguimos ainda apoiar 2 pessoas:

 Maria da Conceição, scooter de mobilidade | paraparesia, 89 anos, Tomar;
 Paulo Sérgio Castro Nunes Ribeiro, scooter de mobilidade | Escoliose, 45 anos, Braga.

Prevenção Rodoviária

RESULTADOS OBTIDOS APOIADOS EM 2016

AcessibilidadesAcessibilidadesConhecimento Integração Sensibilização

Mónica Mendonça 
Viagem para Guiné, Cadeira de 

Rodas e Andarilho

Paulo Sérgio Ribeiro 
Scooter de Mobilidade Doada

6
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Apoio ao Emprego

DESCRIÇÃO

O desemprego das pessoas com deficiência é 2,5 vezes superior ao da restante população. Em 2015, de forma a atenuar esta
discrepância, a Associação Salvador fez uma grande aposta na área da integração profissional, que continuou em 2016.

As iniciativas desenvolvidas incluem orientação profissional, ações de formação para desenvolvimento de competências,
prospeção de emprego, a realização de um encontro de recrutamento anual e sensibilização de entidades para uma
empregabilidade inclusiva, nomeadamente através da partilha de boas práticas e esclarecimento sobre incentivos existentes.

FICHA DE PROJETO

Objetivos: Potenciar a integração profissional de pessoas com deficiência motora, contribuindo para a melhoria da sua qualidade 

de vida e para uma sociedade mais inclusiva.

Público-alvo: Pessoas com deficiência motora, sobretudo as que se encontram em situação de desemprego ou trabalho precário.

Âmbito de atuação: Nacional, com maior enfoque na zona de Lisboa e Porto.

Apoio Financeiro: Deloitte, IEFP, Programa Nacional de Financiamento a Projetos pelo INR, I.P., Santa Casa da Misericórdia de 

Lisboa. Outros Parceiros: Beyond1, Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação PT, IPAV, Jason Associates, Ranstad, Konecta.

 268 pessoas com deficiência inscritas no projeto;

 51 reuniões com empresas, 37 ofertas angariadas;

 4 workshops - Procura Ativa de Emprego, “Vitaminas para o emprego”; Elevator Pitch; Excel Inicial e 2 Programas Formativos
“Dá-te ao trabalho” – 44 formandos;

 1 Seminário sobre Emprego Inclusivo, com 15 oradores e 85 participantes;

 1 Encontro de Recrutamento, com 18 empresas, 30 candidatos e 130 entrevistas rápidas;

 20 candidatos integrados diretamente pela Associação.

 19 candidatos integrados autonomamente após processo de capacitação da Associação Salvador.

Prevenção Rodoviária

RESULTADOS OBTIDOS

AcessibilidadesAcessibilidadesConhecimento Integração Sensibilização

Encontro de Recrutamento

Ação “Dá-te ao trabalho”

Campanha de sensibilização

PARTICIPANTES NO 
PROJETO EM 2016130
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Desporto Adaptado

DESCRIÇÃO

O desporto é uma das áreas de aposta da Associação Salvador desde 2009, ano em que, numa parceria com a Fundação Inatel,
criámos o Espaço Desportivo Adaptado, integrado no ginásio do Estádio 1º de Maio.

Cientes da importância do desporto para a recuperação/ manutenção da condição física das pessoas com deficiência motora, para
além dos benefícios evidentes a nível psicológico e de aumento da autoestima, fomos aumentando o número de modalidades
disponibilizadas, contando em 2016 com a oferta de 10 atividades: ginásio, iniciação ao meio aquático, ciclismo (handbikes),
dança, yoga, vela, canoagem e remo, surf e hipoterapia.

Em 2016 decidimos fazer um trabalho mais personalizado em algumas modalidades, nomeadamente no surf, com a criação de um
grupo “elite” para as pessoas com maior motivação para evoluir e passar eventualmente para um nível de competição.

FICHA DE PROJETO

Objetivos: Promover uma melhoria do estado geral de saúde e da condição física e psicológica das pessoas com deficiência motora.

Público-alvo: Pessoas com deficiência motora, maioritariamente residentes no distrito de Lisboa.

Localização: Atividades desenvolvem-se em Lisboa e Carcavelos.

Apoio Financeiro: IPDJ, Liberty, REN, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Parceiros: APCL, CM Cascais, Escola Superior de Educação, Fundação Inatel, Marina do Parque das Nações, Surf Academia.

 37 utentes do Espaço Desportivo Adaptado

 36 aulas de yoga (11 participantes diferentes)

 22 aulas de vela adaptada (7 participantes diferentes)

 18 dias de aulas de surf adaptado/ 56 aulas individuais (41 participantes diferentes)

 35 aulas de dança (12 participantes regulares)

 264 sessões de hipoterapia/ 132 horas (6 cavaleiros)

Prevenção Rodoviária

RESULTADOS OBTIDOS PRATICANTES EM 10 MODALIDADES EM 2016

AcessibilidadesAcessibilidadesConhecimento Integração Sensibilização Ginásio e Handbikes

Dança

Hipoterapia

104

Surf

Yoga
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Eventos de Convívio

DESCRIÇÃO

Os eventos de convívio são atividades lúdicas, culturais ou desportivas, destinadas a pessoas com deficiência motora e seus
familiares e amigos, promovidas regularmente para proporcionar experiências diferentes e enriquecedoras e sobretudo para
fomentar o contacto, a partilha de informação e experiências.

FICHA DE PROJETO

Objetivos: Promover a integração e fomentar a partilha de experiências entre pares.

Público-alvo: Pessoas com deficiência motora e respetivos acompanhantes.

Apoio Financeiro: CTT, Semapa, Programa Nacional de Financiamento a Projetos pelo INR, I.P. (Evento Ferreira do Zêzere).

Principais Parceiros: A Marmita, BP, C. Santos VP, Central de Cervejas, Fundação Inatel, Hotéis Vila Galé, Orangina Schweppes (em

anexo, está disponível a lista de todas as empresas que apoiaram com serviços).

PARTICIPAÇÕES DE PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA EM 2016 | 133 DIFERENTES

Prevenção Rodoviária

RESULTADOS OBTIDOS

AcessibilidadesAcessibilidadesConhecimento Integração Sensibilização Jantar de Natal

Passeio no rio Douro

Dia do Desporto Adaptado

Fim de semana Algarve

Mês Evento Localização
Nº participantes com 

deficiência

Abril Fim de semana no Algarve – vela, workshops, passeios, gastronomia Portimão 30

Maio Rock in Rio (5 dias) Lisboa 39

Junho Evento de Surf Adaptado Viana do Castelo 15

Julho Fim de semana em Ferreira do Zêzere – ski na água, visita Mosteiro Batalha Ferreira do Zêzere, Batalha 23

Julho Festa dos Amigos – evento aberto ao público com animação variada Lisboa 20

Agosto Visita guiada ao Jardim Zoológico Lisboa 20

Setembro Dia do Desporto Adaptado Lisboa 35

Outubro Passeio de barco no rio Douro, entre o Porto e a Régua Porto, Régua 20

Novembro Jantar de Natal com animação Lisboa 56

246
Fim de semana F. Zêzere
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Sensibilização em Escolas

DESCRIÇÃO

A sensibilização em escolas é efetuada através de palestras dirigidas a alunos do 3º ciclo e secundário, sendo o orador um
representante da Associação Salvador com deficiência motora e testemunho de vida marcante. No final da palestra são
distribuídos um Guia para a Inclusão e alguns materiais que irão capacitar os participantes a dar continuidade à mensagem.

FICHA DE PROJETO

Objetivos: Sensibilizar os jovens para a temática da deficiência, pois estes têm um enorme potencial enquanto agentes de

mudança, podendo nesta área da deficiência contribuir de forma decisiva para a inclusão das pessoas com deficiência motora.

Público-alvo: Alunos do 3º ciclo e secundário.

Abrangência: Escolas com 3º ciclo e/ou secundário em Portugal Continental.

Apoio Financeiro: Semapa.

Parceiros: BP.

Prevenção Rodoviária

RESULTADOS OBTIDOS

AcessibilidadesConhecimento Integração Sensibilização

Data Escola Localização Orador Nº alunos

9 de março Agrupamento de Escolas de Alcanena Alcanena Luís Rodrigues 74

6 de abril Escolas de Moimenta da Beira Moimenta da Beira Cristiano Magalhães 130

27 de maio Agrupamento de Escolas Francisco Simões Almada Luís Rodrigues 30

18 de maio Colégio O Parque Lisboa Salvador M. Almeida 48

12 de outubro Agrupamento de Escolas S. João da Pesqueira S. João da Pesqueira Cristiano Magalhães 200

30 de novembro Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco V. Nova de Famalicão Cristiano Magalhães 125

6 de dezembro Agrupamento de Escolas de Fajões (2 escolas) Oliveira de Azeméis Cristiano Magalhães 175

ALUNOS IMPACTADOS EM 2016782

Agrup. de Escolas de Alcanena

Colégio O Parque

Escola de Moimenta da Beira

Agrupamento de Escolas 
Francisco Simões



15

Prevenção Rodoviária

DESCRIÇÃO

Os acidentes de viação estão na origem de muitos casos de deficiência motora adquirida e Portugal apresenta uma elevada taxa
de sinistralidade rodoviária. Estes dois factos fazem-nos assumir um papel ativo na prevenção de acidentes, através da realização
de ações de sensibilização, formação e educação da população, sobretudo junto das camadas jovens (maior grupo de risco).

Nos últimos anos, temos desenvolvido várias ações de rua em locais de diversão noturna (“Ação Regresso Seguro”) e também
vídeos de sensibilização.

Somos, desde 2012, parceiros do projeto BP Segurança ao Segundo, uma iniciativa junto das escolas que desafia os jovens a
elaborar um spot publicitário sobre um dos cinco maiores fatores de risco na estrada (condução sob o efeito de álcool ou drogas,
excesso de velocidade, uso de telemóvel, fadiga ou cansaço, uso de cinto de segurança) e cujos resultados têm sido um sucesso,
com um envolvimento cada vez maior dos jovens.

FICHA DE PROJETO

Objetivos: Alertar os futuros condutores para um comportamento adequado na estrada e prevenir acidentes de viação e

potenciais casos de deficiência motora adquirida.

Público-alvo: Jovens.

Abrangência: Nacional

Apoio Financeiro: Parceria com a BP

BP Segurança ao Segundo: Participaram na 1ª fase de candidaturas cerca de 1.400 jovens, distribuídos por 176 equipas,
provenientes de 79 escolas a nível nacional. Os semifinalistas foram acompanhados pela equipa criativa BP Segurança ao Segundo
na elaboração dos “storyboards” que deram acesso à grande final em Leiria. O grupo vencedor, da Escola Profissional CISAVE, em
Guimarães, desenvolveu um spot publicitário sobre o uso do telemóvel.

Prevenção Rodoviária

RESULTADOS OBTIDOS

AcessibilidadesConhecimento Integração Sensibilização



16

Outras Ações de Sensibilização

DESCRIÇÃO

A falta de acessibilidade é uma das principais condicionantes à plena integração das pessoas com deficiência motora na sociedade.
Em Fevereiro de 2017, atinge-se o prazo limite estabelecido pelo Decreto-Lei que rege o tema das acessibilidades (DL 163/2006 de
8 de agosto) e ainda existe muito por fazer.

Em 2016, realizámos duas campanhas de comunicação: uma relacionada com o estacionamento abusivo – “Bati no seu carro” – e
outra relacionada com a falta de acessibilidades no Palácio Nacional de Mafra, um emblemático monumento nacional, que irá
comemorar 300 anos de existência mas ainda não é acessível a todos.

FICHA DE PROJETO

Objetivos: Sensibilizar a população em geral, sobretudo os responsáveis pelos espaços públicos e privados, para a importância de

promover as acessibilidades. Sensibilizar a população em geral para assumir comportamentos cívicos adequados, nomeadamente

relacionados com o estacionamento nos locais apropriados.

Público-alvo: População em geral.

Abrangência: Nacional.

Apoio: Havas.

Campanha “Bati no seu carro”: A campanha, que teve como objetivo sensibilizar os condutores para não estacionarem em cima
dos passeios, venceu o Prémio Eficácia como a melhor campanha publicitária portuguesa do ano na categoria Low Budget. O
vídeo tornou-se viral conseguindo mais de 4 milhões de visualizações em todo o mundo. Foi destacado em 20 notícias em jornais
e meios online (incluindo 1ª página no El País) e em 11 presenças em televisão, incluindo vários telejornais em canais portugueses
e na TVE.

Ação Palácio Nacional de Mafra: A ação consistiu numa visita ao Palácio de Mafra, por ocasião da comemoração dos seus 299
anos, com o desejo de que nos seus 300 anos de vida seja acessível a todos. A campanha teve destaque em vários jornais
nacionais e regionais, bem como 6 meios regionais de rádio e online. Fomos recebidos pelo Diretor do Palácio que nos garantiu
que iria resolver a falta de acessibilidades num ano.

Prevenção Rodoviária

RESULTADOS OBTIDOS

AcessibilidadesConhecimento Integração Sensibilização
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Comunicação

DESCRIÇÃO

A Associação Salvador comunica regularmente as atividades que promove através do site institucional, newsletter, facebook e

comunicados de imprensa enviados aos media sobre as iniciativas realizadas e a realizar.

Para além disso, estamos presentes duas vezes por mês no Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão a divulgar os nossos

projetos e comunicamos frequentemente com outros centros de reabilitação e instituições na área da deficiência.

OBJETIVOS

 Divulgar as iniciativas da Associação Salvador junto do maior número possível de pessoas com deficiência motora e convertê-

las em participantes / beneficiários das nossas atividades;

 Dar visibilidade e reconhecimento às entidades que apoiam financeiramente ou com serviços os projetos desenvolvidos, bem

como angariar novos mecenas e apoios para a nossa causa;

 Aumentar o Nº de visitantes no site e o Nº de fãs no Facebook;

 Dar a conhecer a Associação Salvador e os seus projetos a cada vez mais pessoas e entidades.

 Site: 47.424 visitas, dos quais 37.215 visitantes únicos;

 Notícias no website: 64 notícias publicadas sobre os projetos da Associação Salvador;

 Newsletters: 2;

 Facebook: 135.971 fãs;

 Clipping: 429 notícias na comunicação social;

AAV de 2.326.886€

 Base de dados: 2.124 pessoas com deficiência registadas; das quais 347 são novos contactos de 2016.

30%

25%

16%

50%   (AAV - valor monetário das notícias tendo por base a quantificação do custo publicitário)

RESULTADOS
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Angariação de Fundos (1/2)

PRINCIPAIS ATIVIDADES DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS - EMPRESAS

RENOVAÇÃO DE PROTOCOLOS COM MECENAS:

ANGARIAÇÃO DE NOVOS MECENAS E APOIOS:

Mecenas Prata

Em anexo, estão identificadas todas as empresas que contribuíram financeiramente ou com produtos e serviços para a Associação

Salvador.

Mecenas Platina

Mecenas Ouro

Mecenas Prata
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Angariação de Fundos (2/2)

PRINCIPAIS ATIVIDADES DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS - PARTICULARES

AMIGOS DA ASSOCIAÇÃO SALVADOR:

Promovemos, sobretudo junto de pessoas com deficiência motora, o cartão amigo da Associação Salvador. A contribuição a partir

de 24€ por ano é importante para o desenvolvimento dos nossos projetos. Em 2016, contámos com a inscrição de 41 novos

amigos (dos quais 25 com deficiência), totalizando 110 amigos ativos a 31/12/2016.

CAMPANHA DE CONSIGNAÇÃO DO IRS:

Divulgámos durante os meses de março e abril a possibilidade de atribuir 0,5% do IRS, sem qualquer custo, à Associação Salvador.

Desenvolvemos ações em empresas, centros comerciais e restaurantes e fizemos também divulgação através de e-mailing, site,

facebook e instagram, imprensa, multibanco e televisão.

LEILÕES:

Aumentámos o número de leilões on-line, realizados numa plataforma especializada de apoio a instituições sociais. Mantivemos o

leilão da Volta a Portugal, leiloando as camisolas autografadas das equipas e a camisola e bicicleta do vencedor da competição.

Pela primeira vez na sua história, também a TAP leiloou cadeiras de avião e a receita reverteu para a Associação Salvador.

Leiloámos ainda a camisola autografada da seleção nacional, depois de ter vencido o Campeonato da Europa.

CAMPANHA DO BARRETE AZUL:

Durante o mês de dezembro, promovemos a venda de barretes de Pai Natal Azuis, essencialmente através de uma parceria com a

cadeia de restaurantes H3 e também em centros comerciais, empresas e ativação de linha de chamadas de valor acrescentado. As

principais novidades introduzidas em 2016 foram as seguintes:

• Pela primeira vez, envolvemos outras associações ligadas à deficiência na venda de barretes azuis – 60 de todos os distritos do

país – e que no total foram responsáveis pela venda de 19.257 barretes.

• Desafiámos figuras de referência da televisão a associarem-se à campanha, e contámos com vários spots televisivos de

divulgação na RTP.

• A campanha foi lançada a 2 de dezembro no Porto, junto à Torre dos Clérigos.
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Voluntariado

DESCRIÇÃO

A Associação Salvador tem contado, desde a sua criação, com um conjunto de voluntários, na implementação de diversas

atividades, tanto para apoio mais regular em tarefas de escritório como pontualmente para apoio nos projetos. Pretendemos

desenvolver a cidadania ativa e solidária, quer a nível particular, quer a nível empresarial.

OBJETIVOS

 Promover a cidadania ativa e solidária através do envolvimento da sociedade civil nas atividades desenvolvidas.

 Disponibilizar às empresas a possibilidade de desenvolver ações de voluntariado onde possam envolver os seus colaboradores.

 Reduzir os nossos custos operacionais.

130 VOLUNTÁRIOS

Atividade
Nº de voluntários 
com deficiência

Nº de voluntários de 
empresas

Nº total de voluntários
Nº total de horas 

oferecidas

Ação Qualidade de Vida 2 131,5

Eventos de Convívio 1 23 103 925,0

Angariação de Fundos 5 18 99,0

Apoio em tarefas administrativas 1 7 406,5

Total 7 23 130 1.562,0

1.562 HORAS OFERECIDAS
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Balanço Individual em 31 de Dezembro de 2016 (valores em Euros)

Análise Financeira
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Demonstração Individual de Resultados por Natureza para o período findo a 31 de Dezembro de 2016 (valores em Euros)

Análise Financeira

Relativamente à angariação de receitas, a Associação Salvador procura gerar anualmente um valor superior aos custos, para garantir a

estabilidade e continuidade do seu funcionamento em anos menos favoráveis. A estratégia da Associação Salvador passa também pela

diversificação dos mecenas, de forma a gerir o risco de quebra de receitas.
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Demonstração de Fluxos de Caixa para o período findo a 31 de Dezembro de 2016 (valores em Euros)

Análise Financeira

NOTAS

2016 2015
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo

Recebimentos de clientes / beneméritos / patrocinadores /doadores / associados / membros 705 195,15 470 415,13

Pagamentos de apoios -130 894,66 -67 417,23

Pagamentos a fornecedores -192 800,44 -174 633,30

Pagamentos ao pessoal -167 170,25 -134 514,88

Caixa gerada pelas operações 214 329,80 93 849,72

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento

Outros recebimentos/pagamentos 268,77 -42 966,00

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) 214 598,57 50 883,72

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Activos fixos tangíveis -2 932,11

Activos intangíveis

Investimentos financeiros

Outros activos -578,84 -405,85

Recebimentos provenientes de:

Activos fixos tangíveis

Activos intangíveis

Investimentos financeiros

Outros activos

Subsídios ao investimento

Juros e rendimentos similares 2 268,33 2 451,01

Dividendos

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) 1 689,49 -886,95

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos

Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio

Cobertura de prejuízos

Doações

Outras operações de financiamento

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos

Juros e gastos similares

Dividendos

Reduções de capital e de outros intrumentos de capital próprio

Outras operações de financiamento

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) 0,00 0,00

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 216 288,06 49 996,77

Efeito das diferenças de câmbio

Caixa e seus equivalentes no ínicio do período 568 686,23 518 689,46

Caixa e seus equivalentes no fim do período 784 974,29 568 686,23

RUBRICAS
PERÍODOS
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Análise Financeira

Demonstração Individual das Alterações nos Fundos Patrimoniais no período findo a 31 de Dezembro de 2015 (valores em Euros)

Demonstração Individual das Alterações nos Fundos Patrimoniais no período findo a 31 de Dezembro de 2016 (valores em Euros)
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ANEXOS

Empresas Parceiras

Mecenas Platina (donativos iguais ou superiores a 40.000€) Santa Casa da Misericórdia de Lisboa; Semapa.

Cimilonga (renda escritório); Fundação Calouste
Gulbenkian; Liberty Seguros.

Brisa; CTT; Delta; Novo Banco; Ren.

Mecenas Ouro (donativos entre 20.000€ e 39.999€)

Mecenas Prata (donativos entre 10.000€ e 19.999€)

Patrocinadores (donativos entre 5.000€ e 10.000€) Bazar Luxemburgo; BP (em espécie); Locarent.

Apoios (donativos inferiores a 5.000€) Banco BIC; Cisco; Nova Câmbios; Springwater.

Apoios regulares em serviços para a Associação
CCA Advogados; Cision; Cunha Vaz; C. Santos VP; Essência Completa;
Ecosaúde; Fidelidade; Hotéis Vila Galé; KPMG; Partners.
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ANEXOS

Empresas Parceiras

Abreu Advogados (através da compra de um quadro da Maísa
Champalimaud); C. Santos VP; Compuworks; Groupe Bel; Explorer
Investments; Forum Algarve; Jason Associates; Liberty Seguros; Mercer.

Apoios financeiros a candidatos específicos à “Ação 
Qualidade de Vida”

Instituto Português do Desporto e Juventude (financeiro); Associação
de Paralisia Cerebral de Lisboa; CM Cascais; Escola Superior de
Educação; Fundação Inatel; Marina do Parque das Nações; Surf
Academia.

Apoios pontuais financeiros e em serviços para o 
projeto de “Desporto Adaptado”

Apoios pontuais financeiros e em serviços para o 
projeto de “Apoio ao Emprego”

Deloitte Pact Fund (financeiro); Programa Nacional de Financiamento a
Projetos pelo INR, I.P. (financeiro), Beyond1; Fundação Calouste
Gulbenkian; Fundação PT; IPAV; Jason Associates; Konecta; Randstad.

Júri: Associação Mithós/ Manuela Ralha; Fundação Liga/ Maria José
Lorena; Federação Portuguesa de Desporto Adaptado/ Mário Lopes;
Programa Escolhas/ Pedro Calado; Fundação Calouste Gulbenkian/
Francisco Palmares. Serviços: Fundação Calouste Gulbenkian;
Kontraproduções.

Outros Apoios à “Ação Qualidade de Vida”
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ANEXOS

Empresas Parceiras

Apoio pontuais na área da Comunicação Antena 1; RTP; Havas.

Apoios pontuais financeiros, em espécie e serviços 
para “Eventos de Convívio”

Programa Nacional de Financiamento a Projetos pelo INR, I.P.
(financeiro); Água do Vimeiro; Água Hotels Riverside; Associação
Mobilitas; A Casa da Isabel - Pastelaria; A Marmita; A Padaria
Portuguesa; Brahmi; Central de Cervejas; CM Ferreira do Zêzere/ Grupo
da Faculdade Sénior de F. Zêzere; CM Portimão; Continente; Entrajuda;
EtukMinho; Frueat; Fundação Benfica; Hotel Villa Batalha; João
Portugal Ramos; José Maria da Fonseca; L’Oréal; Microsoft; Motes e
Ideias; Nestlé; Orangina Schweppes; Pastelaria Versailles; Pepsico; Sony
Playstation; Sporting Clube de Portugal; Surf Clube de Viana; Tivoli
Marina de Portimão; Tomar TV; Unilever.

Apoios para Capacitação/ Formação da Equipa Programa Nacional de Financiamento a Projetos pelo INR, I.P.
(financeiro); L2G.

eSolidar; H3; Podium/ Volta a Portugal; TAP; Urbanos.
Apoios pontuais na implementação de ações de 
Angariação de Fundos
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