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CARTA DO PRESIDENTE

Salvador Mendes de Almeida
Fundador e Presidente da Associação Salvador

O ano de 2017 ficará marcado como o ano em
que mudámos mais vidas.

Foi um ano de grande crescimento em vários
níveis: nos apoios atribuídos, na criação de novos
projetos e na equipa da Associação Salvador.

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

em várias áreas e que contribui para a melhoria
da sua qualidade de vida.

Na área da Integração realizámos a 10ª edição
da Ação Qualidade de Vida, atribuindo apoios a
27 pessoas, incluindo obras em casa, cursos de
formação e mentoria ou apoios à criação do
próprio negócio. Conseguimos ainda apoiar,
recorrendo à plataforma de crowdfunding
Preencha esta Vida e através de outras vias, mais
26 pessoas.

Lançámos a primeira edição do Banco de Ajudas
Técnicas Desportivas, um projeto único no país
que atribuiu 30.000€ em equipamentos
desportivos a 18 pessoas com deficiência de
todo o país.

No total atribuímos apoios a 71 pessoas (em
2016 tínhamos apoiado 33).

Através do nosso projeto de empregabilidade
promovemos pela primeira vez um bootcamp
intensivo de formação e realizámos mais uma
edição do Encontro de Recrutamento com 18
empresas e 34 candidatos presentes.

O resultado final foi a integração de 16 pessoas
em mercado de trabalho.

No desporto disponibilizámos 9 modalidades,
que incluem cardiofitness, ciclismo, vela,
canoagem e remo, surf, hipoterapia, dança e
yoga, com um total de 118 participantes
regulares.

Ainda na área da Integração, promovemos 9
eventos de convívio, que contaram com a
presença de 208 pessoas com deficiência.

Promovemos pela primeira vez um evento
dedicado aos cuidadores, realizado em
simultâneo com um evento para pessoas com
deficiência. Desta forma os cuidadores tiveram
um dias de merecido descanso.

Na área da Sensibilização, realizámos palestras
sobre inclusão em 14 escolas do país,
participámos novamente na campanha de
prevenção rodoviária “BP Segurança ao
Segundo”, envolvendo escolas de todo o país e
alargámos a nossa área de atuação a outras
faixas etárias, realizando 10 espetáculos de
marionetas, cuja personagem principal tem
deficiência, em jardins de infância e escolas de
1º Ciclo.

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.

2017 foi um ano histórico não só pelo
crescimento da Associação, mas também pela
conquista do 1º Lugar do Prémio 25 anos da SIC
e pelo 1º lugar no Prémio Agir da REN, que nos
permitirão mudar ainda mais vidas.

Estes resultados inspiram-nos para continuarmos
a crescer e 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 

AÇÃO QUALIDADE DE VIDA

BANCO DE AJUDAS TÉCNICAS 
DESPORTIVAS

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

Cedência de Equipamentos a
pessoas com motivação para a
prática desportiva e fracos
recursos financeiros.

EMPREGO

Capacitação dos candidatos,
através de formação, partilha de
informação e sensibilização dos
empregadores.

CONVÍVIO

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

DESPORTO

Ginásio, ciclismo (handbikes),
dança; yoga e meditação, prática
de vela, canoagem e remo;
hipoterapia e surf adaptado.

SIMPÓSIO SOBRE LESÕES VERTEBRO-
MEDULARES

Preparação do evento, que se
realizará em 2018.

Conhecimento 

Sensibilização Palestras em escolas e teatros em
jardins de infância para
desmistificar o tema da
deficiência.

SENSIBILIZAÇÃO EM ESCOLAS

Campanhas de sensibilização em 
escolas e ações em locais de 
diversão noturna.

SENSIBILIZAÇÃO RODOVIÁRIA

MANUAL PARA PESSOAS    
COM DEFICIÊNCIA MOTORA

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

4
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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, tornando-se difícil o acesso e consulta da mesma.

Neste sentido, o principal objetivo da elaboração deste Manual é compilar num só documento toda a informação dispersa no
universo da internet, legislação e guias práticos, resumindo-a em liguagem acessível, contribuindo assim para um acesso facilitado
às pessoas com deficiência motora, cuidadores e técnicos quando procuram informação.

O desenvolvimento deste documento iniciou-se em 2016, com a recolha e tratamento da informação e o seu lançamento
concretizou-se em 2017. Na leitura do mesmo é possível encontrar informação sobre diferentes áreas e temáticas, desde apoios e
benefícios disponíveis, normas de acessibilidade, informação sobre produtos de apoio, emprego, entre outros. Esta 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, cuidadores 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

 Lançamento do Manual, com 75 participantes na cerimónia de apresentação;
 135 exemplares distribuídos;
 1.347 visualizações do manual no website;
 Revisão de conteúdos e atualização do formato digital.

Sensibilização

Cerimónia de lançamento do 
Manual
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Simpósio sobre Lesões Vertebro-Medulares

DESCRIÇÃO

No ano de 2017 demos início à organização da segunda edição do Simpósio Ibérico sobre Lesões Vertebro-Medulares, após o
sucesso verificado da edição anterior realizada no final de 2015. Este projeto é realizado em estreita parceria com a Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa e o Instituto de Investigação em Ciências da Vida e da Saúde da Universidade do Minho (ICVS) e pretende
discutir as mais recentes descobertas na área das lesões vertebro-medulares e a sua possível translação para a prática clínica.
Pressupõe ainda a aproximação de vários grupos ligados às lesões vertebro-medulares: pacientes, profissionais de saúde,
investigadores e associações/ instituições, para divulgar e debater os avanços da investigação nesta área.

FICHA DE PROJETO

Objetivos: reconhecer e estimular a investigação médica e científica em Portugal, divulgar os avanços na investigação, conectar

investigadores de vários pontos do globo e transmitir esperança, mas também dar a conhecer terapias alternativas, desportos

adaptados e técnicas de procura de emprego, para uma vida mais ativa, produtiva e saudável.

Público-alvo: investigadores, médicos, terapeutas e profissionais da área da reabilitação, pessoas com deficiência motora e suas

famílias.

Abrangência: Internacional.

Apoio Financeiro: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Outros Parceiros: Instituto de Investigação em Ciências da Vida e da Saúde da Universidade do Minho (ICVS).

Ações de Preparação da edição de 2018:
 Definição de responsabilidades dos vários parceiros;
 Visita a Espaços para definição do local e data do Simpósio;
 Preparação do programa, definição de speakers e envio de convites;
 Redação de regulamentos para atribuição de bolsas;
 Atualização do website e preparação da divulgação.

Prevenção Rodoviária
AcessibilidadesConhecimento Integração Sensibilização

RESULTADOS OBTIDOS
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DESCRIÇÃO

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

financeiras. Em 2017, realizou-se a 10ª edição desta iniciativa e os apoios atribuídos enquadram-se nas seguintes categorias:

1. Emprego/ Formação – visa promover a integração a nível do emprego e aumentar as competências e conhecimentos para uma

maior integração.

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

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

FICHA DE PROJETO

Objetivos: Apoiar pessoas com deficiência motora e baixos recursos financeiros, incentivando uma vida ativa e promovendo a sua

autonomia e integração na sociedade.

Público-alvo: Pessoas com deficiência motora e reduzidos recursos financeiros.

Divulgação: Base de dados, website e facebook da Associação Salvador, Centros de Reabilitação, Instituições na área da

deficiência e Câmaras Municipais.

Abrangência: Nacional.

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

particulares apoiaram casos individuais. Outros Parceiros: BP.

APOIADOS EM 2017

Na Ação Qualidade de Vida 2017, apoiámos um total de 27 candidatos: Formação e Emprego (12), Obras em Casa (12) e Criação
do próprio negócio (3). O valor total dos apoios atribuídos é de 102.049,62€, dos quais 94.918,73€ serão comparticipados pela
Associação Salvador. Recebemos 90 candidaturas (33 FE, 48 OEC, 9 CPN), cujos pedidos totalizaram 385.990,87€. Após a triagem
e verificação das candidaturas, 41 passaram para a fase de análise pelo júri (17 FE; 9 CPN; 25 OEC).

Os custos incorridos até 31/12/2017 com este programa ascenderam a 77.453,76€.

Foram também incorridos custos em 2017 relativos ao programa Ação Qualidade de Vida 2016, no valor de 21.971,68€, e com a
Ação Qualidade de Vida 2015, no valor de 8.732,60€.

Prevenção Rodoviária

27RESULTADOS OBTIDOS

AcessibilidadesAcessibilidades
Conhecimento Integração Sensibilização

Diana Bastos - Criação do 
próprio Negócio “Dance 

Ability”

Sandra Manuel – Obras 
em Casa – Plataforma 

Elevátória

Alexandre Aranda –
Emprego e Formação –
Scooter de Mobilidade

Ação Qualidade de Vida
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APOIOS ATRIBUÍDOS (1/2)

1. Obras em Casa

 Ana Simão, 53 anos, Santarém | Osteogénese imperfeita | Adaptação de Cozinha e WC;

 Artur Jorge Matos Braga, 18 anos, Setúbal | Paralisia Cerebral | Adaptação de WC;

 Bruno Batista, 40 anos, Setúbal | Paralisia Cerebral | Adaptação de WC;

 Carla de Sousa Carvalho, 15 anos, Setúbal | Paralisia Cerebral | Adaptação de WC;

 Cindy Costa, 6 anos, Lisboa | Paralisia Cerebral | Adaptação Sala e Garagem;

 Fátima Cunha, 22 anos, Viseu | Tetraplegia | Adaptação de WC;

 Gonçalo Teixeira, 49 anos, Viseu | Amputação da perna na sequência de diabetes |Adaptação de WC e Cozinha;

 João Carlos Freitas, 47 anos, Porto | Paraplegia parcial | Adaptação de WC;

 Jorge Gonçalves, 48 anos, Santarém | Traumatismo Crânio-encefálico | Adaptação de WC;

 Luis Curado, 39 anos, Setúbal | Tetraplegia | Adaptação casa de banho e alargamento de portas;

 Rute Alves, 27 anos, Porto | Paralisia Cerebral | Adaptação de WC;

 Sandra Manuel, 42 anos, Lisboa | Paraplegia | Plataforma Elevatória.

Cerimónia de entrega de apoios 

Fundação Calouste Gulbenkian

AcessibilidadesAcessibilidades
Conhecimento Integração Sensibilização

Ação Qualidade de Vida
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2. Formação e Emprego

 Alexandre Aranda Correia 31 anos, Setúbal | Espinha Bífida | Scooter de mobilidade;

 Andreia Almeida; 23 anos, Aveiro | Distrofia muscular progressiva | Equipamento Informático;

 Angélica Pinto da Costa, 30 anos, Lisboa | Espinha Bífida | Carta de Condução;

 Carla Rodrigues, 35 anos, Aveiro | Paralisia Cerebral | Equipamento Informático;

 Carolina Sá, 55 anos, Porto | Tetraparesia | Computador;

 Cláudio Silva, 31 anos, Lisboa | Paralisia Cerebral | Curso de Inglês;

 Marco Pacheco, 38 anos, Lisboa | Tetraplegia | Equipamento Informático;

 Maria dos Prazeres Gomes, 50 anos, Braga | Paraplegia | Veículo;

 Maria José Tavares, 52 anos, Portalegre | Tetraplegia | Tecnologia Específica Controle de Olhar + GRID3 + Portátil + Instalação;

 Maria Fernandes, 55 anos, Cacém | Motora | Veículo;

 Nelson Monteiro, 43 anos, Lisboa | Paraplegia | Curso de Formação de Inglês;

 Rui Bernardino, 40 anos, Coimbra | Ataxia de friedreich | Computador com software de desenho.

3. Criação do Próprio Negócio

 Bruno Valentim, 52 anos, Porto | Distrofia Facio–Escápulo–Umeral (Doença neuromuscular progressiva) | Apoio financeiro para
criação da "Escola de Tiro Adaptado” que possibilitará a prática da modalidade a praticantes da modalidade;

 Diana Bastos, 33 anos, Lisboa | Paraplegia | Apoio financeiro para o projeto “Dança Inclusiva” - possibilitar a prática de dança a
pessoas com deficiência, permitindo a melhoria da sua condição física e integração social;

 Emilda Lopes Vaz, 23 anos, Lisboa | Osteogenese imperfeita | Apoio financeiro para a criação da empresa “VYbe” Empresa de
design que soluções em todos os serviços prestados de publicidade.

Prevenção Rodoviária

Cerimónia de entrega de apoios 

Fundação Calouste Gulbenkian

AcessibilidadesAcessibilidades
Conhecimento Integração Sensibilização

APOIOS ATRIBUÍDOS (1/2)

Ação Qualidade de Vida
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Prevenção Rodoviária

DESCRIÇÃO

Processo de candidatura anual para o empréstimo por dois anos, renováveis, de equipamentos desportivos adaptados. O primeiro
“Banco de Ajudas Técnicas Desportivas” do país pretende proporcionar uma melhor qualidade de vida às pessoas com deficiência
motora com fracos recursos financeiros e motivação para a prática desportiva.

FICHA DE PROJETO

Objetivos: Promover a prática desportiva junto de pessoas com deficiência motora e uma melhor qualidade de vida, através da

atribuição dos equipamentos adaptados necessários. Potenciar os resultados da prática desportiva.

Público-alvo: Pessoas com deficiência motora e reduzidos recursos financeiros, com motivação para a prática desportiva.

Divulgação: Base de dados, website e facebook da Associação Salvador, Centros de Reabilitação, Clubes de Desporto Adaptado,

Instituições na área da deficiência e Câmaras Municipais.

Abrangência: Nacional.

Apoio Financeiro: BPI Capacitar.

No Banco de Ajudas Técnicas desportivas, apoiámos 18 atletas. O valor total dos apoios atribuídos foi de 32.493,09€, dos quais
28.324,84€ serão comparticipados pela Associação Salvador. Recebemos 66 candidaturas, cujos pedidos totalizaram 90.039,13€.
Após um processo de triagem e verificação de adequação das candidaturas e apresentação de todos os requisitos, 57 passaram
para a fase de análise pelo júri de cada categoria.

Os custos incorridos em 2017 com este programa ascenderam a 27.993,00€.

RESULTADOS OBTIDOS

Diogo Castro
Jogo e Calha de Boccia

José Sousa
Cadeira de Ténis

Daniel Tristão
Cadeira de Rodas de Basquete

AcessibilidadesAcessibilidades
Conhecimento Integração Sensibilização

Banco de Ajudas Técnicas Desportivas

APOIADOS EM 201718
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Prevenção Rodoviária

APOIOS ATRIBUÍDOS 

 Alice Moreira 15 anos do Porto | Paralisia Cerebral | Jogo de bolas + Calha de Boccia;

 Ana Correia, 27 anos de Aveiro | Paralisia cerebral | Jogo de Bolas de Boccia;

 António Almeida, 48 anos do Porto | Hemiparésia | Raquete e borrachas para Ténis de Mesa;

 António Freitas, 41 anos da Madeira | Tetraplegia | Jogo de Bolas de Boccia;

 Avelino Andrade 38 anos do Porto | Miopatia-Centronuclear | Calha de Boccia;

 Cristiano Magalhães, 30 anos do Porto | Paraplegia | Handbike em 2ª mão;

 Daniel Tristão, 30 anos de Setúbal | Paraplegia | Cadeira de Rodas de Basquetebol;

 Diogo Castro, 12 anos do Porto | Atrofia da Espinal Muscular | Jogo de Bolas + Calha de Boccia;

 Hélder Mestre, 51 anos de Lisboa | Tetraplegia | Hanbike Híbrida de Acoplamento;

 José da Silva Santos, 37 anos do Porto | Paralisia Cerebral | Máquina de Remo Indoor Concept2 D;

 José Sousa 40 anos, do Porto | Amputado | Cadeira de Rodas de Ténis;

 Isaura Lopes, 18 anos de Braga | Osteogénese imperfeita | Jogo de Bolas de Boccia;

 Joaquim Soares do Porto | Paraplegia incompleta | Cadeira de Ténis em 2ª mão;

 Lassana Indjai, 22 anos de Lisboa | Paraplegia | Cadeira de Rodas de Basquetebol;

 Margarida Marques, 43 anos de Aveiro | Distrofia Muscular das Cinturas | Servomecanismo de Vela Adaptada;

 Raquel Miranda, 27 anos de Coimbra | Acidúria glutárica tipo 1 | Jogo de Bolas de Boccia em 2ª mão;

 Rui Miguel Pedro, 40 anos de Lisboa | Paraplegia | Cadeira de Rodas de Basquetebol;

 Tiago Pais, 30 anos de Setúbal | Paraplegia | Cadeira de Rodas de Andebol.

Cerimónia de entrega de apoios

Fundação INATEL

AcessibilidadesAcessibilidades
Conhecimento Integração Sensibilização

Banco de Ajudas Técnicas Desportivas
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Para além dos apoios atribuídos através das iniciativas “Ação Qualidade de Vida” e “Banco de Ajudas Técnicas Desportivas”
mediante decisão de um júri especializado, a Associação Salvador procura apoiar outros casos que considera urgentes e
enquadráveis na sua missão. Estes casos são aprovados pela Direção e são por vezes alvo de ações de angariação de fundos
específicas, como é o caso da plataforma de crowdfunding www.preenchaestavida.com, desenvolvida em 2011 pela Associação
Salvador, ou de outras campanhas específicas.

Em 2017, foram apoiadas 27 pessoas, com um valor total de apoios de 93.073,66€, dos quais 86.220,13€ serão comparticipados

pela Associação Salvador. Até 31/12/2017 foram incorridas despesas no valor de 17.270,58.

Prevenção Rodoviária

RESULTADOS OBTIDOS APOIADOS EM 201727

Cândida Fernandes
Adaptação de WC

Lúcio Cândido
Remodelação de anexo

AcessibilidadesAcessibilidades
Conhecimento Integração Sensibilização

Outros Apoios Atribuídos

DESCRIÇÃO

Objetivos: Apoiar pessoas com deficiência motora e baixos recursos financeiros, incentivando uma vida ativa e promovendo a sua

autonomia e integração na sociedade; proporcionar a superação de objetivos (em provas desportivas ou outros desafios).

Público-alvo: Pessoas com deficiência motora e reduzidos recursos financeiros.

Pedidos: Efetuados via Ação Qualidade de Vida ou Banco de Ajudas Técnicas Desportivas (casos não selecionados pelo júri, mas

bem classificados em termos de avaliação), carta ou email.

Abrangência: Nacional.

Apoio Financeiro: Crowdfunding (Preencha esta Vida ou campanhas específicas), Doadores particulares e Fundos próprios da

Associação.

http://www.preenchaestavida.com/
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Prevenção Rodoviária

1. Pedidos recebidos via candidaturas online (Ação Qualidade de Vida e Banco de Ajudas Técnicas Desportivas):

 Cândida Cristina Coelho Fernandes, 49 anos do Porto | Paraplegia | Adaptação de WC;

 Carlos Matos, 49 anos, Ourém | Paralisia Cerebral | Calha de boccia;

 Fernando Américo Monteiro Pinto, 38 anos, Vila Nova de Gaia | Paraplegia | Barco para Vela;

 Guilherme António Ribeiro, 47 anos, Portimão | Paraplegia |Embarcação de Vela Adaptada;

 Ivo Oliveira, 17 anos, Braga | Mieolomeningocele | Jogo de bolas de boccia;

 Joana Reis, 27 anos, Lisboa | Paralesia cerebral | Plataforma elevatória;

 Lúcio Barrocas Cândido, 66 anos, Setúbal | Paraplegia | Remodelação de anexo;

 Luís Miguel Ribeiro, 22 anos, Felgueiras |Osteogénese Imperfeita |Cadeira de rodas de basquetebol;

 Maria da Graça Mourato, 74 anos, Lisboa | Paraplegia | Cama articulada;

 Paula Leite, 40 anos, Vila Nova de Gaia | Amputada membro inferior esquerdo | Prótese de corrida;

 Rui Ribeiro, 21 anos, Maia | Distrofia Muscular | Jogo de bolas e calha de boccia;

 Va Nancassa, 29 anos, Lisboa | Paraplegia | Viatura adaptada.

Carlos Matos
Calha de Boccia

Fernando Pinto
Barco à Vela

AcessibilidadesAcessibilidades
Conhecimento Integração Sensibilização

APOIOS ATRIBUÍDOS (1/2)

Outros Apoios Atribuídos
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2.  Pedidos recebidos via email, carta e outros formulários:

 Ana Cunha, 36 anos, Cascais | Paraplegia | Participação campeonato europeu de vela;

 Daniel Apolinário, 40 anos, Alenquer | Paraplegia Espática Progressiva | Reparação de automóvel;

 Francisca Nobre, 7 anos, Lisboa | Paralisia Cerebral | Fato de electroestimulação e cama articulada;

 Guilherme António Ribeiro, 47 anos, Portimão | Paraplegia | Participação campeonato europeu de vela;

 Guilherme Nobre, 7 anos, Lisboa | Paralisia Cerebral | Cadeira de Posicionamento Flip;

 Helder Mestre, 51 anos, Lisboa | Paraplégia | adaptação viatura;

 João Alexandre da Silva Rodrigues, 13 anos, Benavente | Paralisia Cerebral |Cama de banho;

 Luís Ramalho, 42 anos, Portimão | Paraplegia |Participação campeonato europeu de vela;

 Maria da Conceição Marques, 80 anos, Tomar | Paraplegia | Scooter de Mobilidade;

 Olga Maria Clara Antunes, 55 anos, Lisboa | Paraplegia | Cadeira de rodas manual;

 Paulo Ribeiro, 45 anos, Braga| Escoliose | Scooter de mobilidade;

 Pedro Reis 35 anos, Oeiras | Amputado | Participação campeonato europeu de vela;

 Rita Cleto, 74 anos, Vila Pouca de Aguiar | Poliomielite | Reparação de scooter de mobilidade;

 Sandra Manuel, 42 anos, Lisboa | Paraplegia | Viatura adaptada;

 Tiago Sousa, 27 anos, Oliveira de Azeméis | Paraplegia | Peças para arranjo de Cadeira de Rodas Elétrica.

Olga Antunes
Cadeira de rodas manual

Francisca Nobre
Fato de electroestimulação

AcessibilidadesAcessibilidades
Conhecimento Integração Sensibilização

APOIOS ATRIBUÍDOS (2/2)

Pedro Reis e Ana Cunha
Participação no Campeonato

Europeu de vela

Outros Apoios Atribuídos
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Apoio ao Emprego

DESCRIÇÃO

O desemprego das pessoas com deficiência é 2 vezes superior ao da restante população. De forma a atenuar esta discrepância, a
Associação Salvador aposta na área do apoio ao emprego desde 2015.

As iniciativas desenvolvidas incluem acompanhamento individual de candidatos, desenvolvimento de ações de formativas,
sensibilização de entidades para uma empregabilidade inclusiva, nomeadamente através da partilha de boas práticas e exemplos
de sucesso, encaminhamento de candidatos para ofertas e realização de um encontro de recrutamento anual.

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 em situação de desemprego ou que pretendem mudar de emprego.

Âmbito de atuação: Zona de Lisboa.

Apoio Financeiro: Deloitte Pact Fund, Programa Nacional de Financiamento a Projetos pelo INR, I.P., Santander, Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa. 

Outros Parceiros: Fundação Calouste Gulbenkian, Hotéis Real, Jason Associates, GRIT Lead with Purpose.

 255 pessoas com deficiência inscritas no projeto;

 28 reuniões com empresas, 41 ofertas angariadas;

 3 workshops com 20 formandos - Procura Ativa de Emprego; Soft Skills; Pitch; 1 Bootcamp “Destino Emprego” com 20
formandos;

 1 Encontro de Recrutamento, com 18 empresas, 34 candidatos e 157 entrevistas rápidas;

 16 candidatos integrados diretamente pela Associação;

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

Prevenção Rodoviária

RESULTADOS OBTIDOS

AcessibilidadesAcessibilidades

PARTICIPANTES 
NOVOS  EM 201770

Workshop “Procura ativa de 
emprego”

Bootcamp

Encontro de Recrutamento

AcessibilidadesAcessibilidades
Conhecimento Integração Sensibilização
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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 2017 com a oferta de 9 atividades: musculação, ciclismo (handbikes), dança, yoga, vela, canoagem,
remo, surf e hipoterapia.

Em 2017 estabelecemos parcerias com outras instituições afim de proporcionar a oportunidade de praticar desporto adaptado a
mais pessoas. No surf, continuamos a investir nos atletas com maior motivação de passar 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 Seguros, REN, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Parceiros: APCL, CM Cascais, E. Superior de Educação Lx, Fundação Inatel, Marina do Parque das Nações, CRC Quinta dos Lombos .

 38 utentes do Espaço Desportivo Adaptado

 32 aulas de yoga (11 participantes diferentes, média de 5 alunos por aula)

 20 aulas de vela adaptada (17 participantes diferentes)

 24 dias de aulas de surf adaptado/ 97 aulas individuais (32 participantes diferentes)

 28 aulas de dança (12 participantes regulares)

 139 sessões de hipoterapia (6 cavaleiros)

 Dia do Desporto Adaptado 64 participantes com deficiência motora

Prevenção Rodoviária

RESULTADOS OBTIDOS PESSOAS APOIADAS EM 9 MODALIDADES E 1 EVENTO DESPORTIVO EM 2017

AcessibilidadesAcessibilidades Ginásio e Handbikes

Dança

Dia do Desporto Adaptado

130

Surf

Yoga

AcessibilidadesAcessibilidades
Conhecimento Integração Sensibilização
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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 Workshop de Presentes de

Natal e Evento Almoço de Natal), REN.

Principais Parceiros: BP, C. Santos VP, Central de Cervejas, Hotéis Vila Galé, Teia d’Impulsos, Hoteis Real.

PARTICIPAÇÕES DE PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA EM 2017 | 111 DIFERENTES

Prevenção Rodoviária

RESULTADOS OBTIDOS

Férias no Algarve

Mês Evento Localização
Nº participantes com 

deficiência

Fevereiro Oceanário Lisboa 22

Maio Férias no Algarve para pessoas com deficiência motora Portimão 25

Maio Descanso para cuidadores Portimão 21

Julho Fim-de-semana alargado em Setúbal Setúbal 25

Outubro Museu de Arte Antiga Lisboa 13

Outubro Férias em Espanha (1º grupo) Campo Maior, Badajoz e Mérida 21

Outubro Férias em Espanha (2º grupo) Campo Maior, Badajoz e Mérida 20

Novembro Workshop de Presentes de Natal Lisboa 13

Dezembro Almoço de Natal Lisboa 69

208

Museu de Arte Antiga

Fim-de-semana em Setúbal

Férias em Espanha

AcessibilidadesAcessibilidades
Conhecimento Integração Sensibilização
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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 com idades entre os 12 e 18 anos

Abrangência: Escolas básicas, secundárias e Universidades em Portugal Continental.

Apoio Financeiro: Semapa. Parceiros: BP.

Prevenção Rodoviária

Escola Matilde Rosa Araújo

Escola Básica de Cascais

Escola Básica e Secundária de 
Carcavelos

RESULTADOS OBTIDOS

Data Escola Localização Orador Nº alunos

12 de janeiro Escola Básica de Cascais Alcanena Luís Rodrigues

250

12 de janeiro Escola Básica e Secundária de Carcavelos Carcavelos Luís Rodrigues

12 de janeiro Escola básica de Alcabideche Alcabideche Luís Rodrigues

13 de janeiro Escola Matilde Rosa Araújo S. Domingos de Rana Luís Rodrigues

13 de janeiro Básica e Secundária da Cidadela Cascais Luís Rodrigues

23 de março Colégio Guadalupe Seixal Sara Soares 90

31 de março Universidade Europeia Lisboa Ester Rosa e Marco Gonçalves 40

3 de junho Escola Sec. c/ 2º e 3º CEB Dr. Manuel Fernandes Abrantes Luís Rodrigues 55

6 junho Agrupamento de Escolas de Santa Iria de Azoia Santa Iria Azoia Luís Rodrigues 70

14 de novembro Colégio Pedro Arrupe Parque das Nações Hélder Mestre 400

7 de dezembro EPADRV Vagos Cristiano 30

935 ALUNOS IMPACTADOS 2017

AcessibilidadesAcessibilidades
Conhecimento Integração Sensibilização
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Sensibilização em Escolas

DESCRIÇÃO

O Teatro de Marionetas “Casa da Árvore - a inclusão nas nossas mãos”, é uma ação, inserida no âmbito do projeto da
sensibilização em escolas. Pretende educar para a inclusão e valorização da diferença e desmistificando preconceitos, de modo a
prevenir o bullying e a discriminação das pessoas com deficiência.

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 Pré-escolar, 2º e 3º ano

Abrangência: Escolas primárias e pré-primárias de Portugal Continental.

Apoio Financeiro: Programa Nacional de Financiamento a Projetos pelo INR, I.P., Unibanco.

Prevenção Rodoviária
Acessibilidades

RESULTADOS OBTIDOS

Data Escola Número de espetáculos Localização
Nº 

alunos

27 de novembro Quinta Grande 2 Amadora 58

28 de novembro APIST 2 Lisboa 73

30 de novembro Helen Keller 1 Lisboa 41

5 de dezembro Quinta Grande 2 Amadora 106

7 de dezembro Bom Sucesso 3 Lisboa 145

ALUNOS IMPACTADOS 2017423

AcessibilidadesAcessibilidades
Conhecimento Integração Sensibilização
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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

O “Desafio BP Segurança ao Segundo 2017” decorreu durante vários meses e, na primeira fase, que terminou a 10 de março com
a entrega de cartazes sobre um dos fatores de risco da sinistralidade rodoviária juvenil em Portugal, estiveram envolvidos cerca
de 1300 alunos, a representar 215 equipas, de 72 localidades, correspondentes a 13 distritos. Os semifinalistas foram
acompanhados pela equipa criativa BP Segurança ao Segundo na elaboração dos “storyboards” que deram acesso à grande final
no Porto. O grupo vencedor, do Instituto Técnico Artístico e Profissional de Coimbra, desenvolveu um spot publicitário sobre o
tema “Cinto de Segurança”.

Prevenção Rodoviária

RESULTADOS OBTIDOS

AcessibilidadesAcessibilidades
Conhecimento Integração Sensibilização
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Acessibilidades

Prevenção Rodoviária

DESCRIÇÃO

A falta de acessibilidade é uma das principais condicionantes à plena integração das pessoas com deficiência motora na sociedade.
Em Fevereiro de 2017, atingiu-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.

No final do ano de 2017, a Associação Salvador foi distinguida pela SIC Esperança com o 1º Prémio Solidário dos 25 anos SIC, com
um projeto chamado “Portugal Mais Acessível”. Este projeto pretende criar ferramentas que permitam em cerca de 300
candidaturas apresentadas, a Associação Salvador foi reconhecida por este projeto inovador. Este projeto será implementado em
2018.

Objetivos: sensibilizar e envolver a sociedade civil na deteção de falta de acessibilidades e no processo de criação das mesmas,
bem como envolver as autoridades competentes num processo de fiscalização mais assertivo.

Público-alvo: População em geral.

Abrangência: Nacional.

Apoio: SIC Esperança, Partners, Digital-Works, Garage.

FICHA DE PROJETO

Conhecimento 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: 55.868 visitas em 2017 +17,8% , dos quais 42.898 visitantes únicos + 15,3%

 Notícias no website: 53 notícias publicadas sobre os projetos da Associação Salvador;

 Newsletters: 4;

 Facebook: 144.370 fãs + 6,2%

 Clipping: 370 notícias na comunicação social (27 em televisão);

AAV de 2.668.8979€

 Base de dados: 2.680 pessoas com deficiência registadas; das quais 314 são novos contactos de 2017.

+15%   (AAV - valor monetário das notícias tendo por base a quantificação do custo publicitário

RESULTADOS
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Mecenas Platina

Mecenas Ouro

Mecenas Prata

Angariação de Fundos (1/2)

PRINCIPAIS ATIVIDADES DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS - EMPRESAS

RENOVAÇÃO DE PROTOCOLOS E NOVOS MECENAS:

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

Associação Salvador.
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Angariação de Fundos (2/2)

PRINCIPAIS ATIVIDADES DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS - PARTICULARES

CAMPANHA DE CONSIGNAÇÃO DO IRS:

Divulgámos durante os meses de abril e maio 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 emailing, site,
facebook e instagram, imprensa, multibanco e televisão.

CARTÃO AMIGO:

Ser “Amigo” da Associação Salvador é contribuir com um valor anual a partir de 24€ para a concretização dos nossos projetos. Em
2017, continuámos a divulgar esta possibilidade de apoio, sobretudo junto das pessoas com deficiência motora e familiares que
frequentam as nossas atividades ou beneficiam de alguma forma do nosso apoio. Em 2017, contámos com a inscrição de 60 novos
amigos (dos quais 34 com deficiência), totalizando 203 amigos ativos a 31/12/2017.

CAMPANHAS PONTUAIS PARA APOIAR PESSOAS ESPECÍFICAS:

Realizámos três grandes campanhas – Campanha dos Degraus, para a apoiar a Sandra Manuel na compra de uma plataforma
elevatória para poder sair de casa (consistiu na “venda dos degraus” que tinha para sair de casa); Campanha de Milhas, para apoiar o
Fernando Pinto a comprar um barco adaptado (o Presidente da Associação Salvador fez um percurso de barco entre Portimão e Cádiz
com o objetivo de angariar fundos para este caso); Campanha multimeios - facebook, email e carta -, para apoiar a família Nobre,
que tem três filhos com deficiência, na aquisição de um fato de eletrostimulação, uma cama articulada para a Francisca e uma
cadeira de rodas para o Guilherme.

SUNSET SOLIDÁRIO:

Realizámos um sunset com cocktail num catamaran no Rio Tejo, com DJ e um Chef a bordo, direcionada sobretudo para mecenas,
parceiros e a todos os que seguem e se identificam com a missão da Associação Salvador.

CAMPANHA DO “BARRETE SOLIDÁRIO”:

Durante o mês de dezembro, promovemos a venda de barretes solidários de Pai Natal, essencialmente através de parcerias com a
cadeia de restaurantes H3, Lojas Rádio Popular, e também em centros comerciais, empresas e instituições de todo o país ligadas à
deficiência. A campanha foi lançada a 4 de dezembro em pleno Voo da TAP e com a presença de 3 equipas de reportagem da RTP.
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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, com especial foco

nos eventos de convívio. 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.

110 VOLUNTÁRIOS

Atividade
Nº de voluntários 
com deficiência

Nº de voluntários de 
empresas

Nº total de voluntários
Nº total de horas 

oferecidas

Desporto Adaptado 23 26 176

Emprego 2 72

Eventos de Convívio 29 1610

Angariação de Fundos 5 51 388,5

Apoio em tarefas administrativas 1 2 265

Total 6 23 110 2511,5

2.511,5 HORAS OFERECIDAS
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Balanço Individual em 31 de Dezembro de 2017 (valores em Euros)

Análise Financeira



27

Demonstração Individual de Resultados por Natureza para o período findo a 31 de Dezembro de 2017 (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 médio prazo, é intenção da Associação Salvador investir parte deste valor num espaço onde possa concentrar todos os serviços que

disponibiliza.

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 2017 (valores em Euros)

Análise Financeira

NOTAS

2017 2016

Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo

Recebimentos de clientes / beneméritos / patrocinadores /doadores / associados / membros 885,677.55 705,195.15

Pagamentos de apoios -153,620.90 -130,894.66

Pagamentos a fornecedores -264,594.44 -192,800.44

Pagamentos ao pessoal -214,851.55 -167,170.25

Caixa gerada pelas operações 252,610.66 214,329.80

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento

Outros recebimentos/pagamentos -1,327.16 268.77

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) 251,283.50 214,598.57

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Activos fixos tangíveis -29,312.79

Activos intangíveis

Investimentos financeiros

Outros activos -21,293.12 -578.84

Recebimentos provenientes de:

Activos fixos tangíveis

Activos intangíveis

Investimentos financeiros

Outros activos

Subsídios ao investimento

Juros e rendimentos similares 2,251.38 2,268.33

Dividendos

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) -48,354.53 1,689.49

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) 202,928.97 216,288.06

Efeito das diferenças de câmbio

Caixa e seus equivalentes no ínicio do período 784,974.29 568,686.23

Caixa e seus equivalentes no fim do período 987,903.26 784,974.29

RUBRICAS
PERÍODOS
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Análise Financeira

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

Demonstração Individual das Alterações nos Fundos Patrimoniais no período findo a 31 de Dezembro de 2017 (valores em Euros)
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ANEXOS

Entidades Parceiras

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

Fundação Calouste Gulbenkian; Liberty Seguros; Santander Totta

Brisa; Continental Pneus; CTT; Delta Cafés; 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€) Locarent; MEC.

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

Financeiros: Banco BAI; Compuworks; Explorer Investments; Fundação
Portugal Telecom; Lisgarante; SA Formação; Associação Princesa Azul;
CM Setúbal. Serviços: JLL / Tétris.

Apoios financeiros e em serviços a candidatos 
específicos para a “Ação Qualidade de Vida”

Instituto Português do Desporto e Juventude (financeiro); Associação
de Paralisia Cerebral de Lisboa; CM Cascais; Escola Superior de
Educação de Lisboa; Fundação Inatel; Marina do Parque das Nações;
Clube Recreativo e Cultural da Quinta dos Lombos.

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

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

Financeiros: Deloitte Pact Fund; Programa Nacional de Financiamento a
Projetos pelo INR, I.P.; Santander Totta; SC Misericórdia de Lisboa.
Serviços: Fundação Calouste Gulbenkian; Hotéis Real; GRIT Lead with
Purpose; Jason Associates; Sapana.

Júri: Associação Mithós/ Manuela Ralha; Fundação Liga/ Maria José
Lorena; Federação Portuguesa de Desporto Adaptado/ Mário Lopes;
Alto Comissariado para as Migrações/ Carla Couteiro; Fundação
Calouste Gulbenkian/ Francisco Palmares. Serviços: Fundação Calouste
Gulbenkian.

Outros Apoios para a “Ação Qualidade de Vida”

Financeiro: Fidelidade Seguros.
Revisão de conteúdo: Instituto Nacional para a Reabilitação.

Apoios para o projeto “Manual para pessoas com 
deficiência motora”

Entidades Parceiras
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ANEXOS

Apoios pontuais na área da Comunicação Antena 1; RTP; Havas; Krypton Films.

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; A Marmita; A
Padaria Portuguesa; Central de Cervejas; Choupana Caffé; C.M. Setúbal;
Delta Cafés; Entrajuda; EtukMinho; Frueat; Fundação Inatel; Hotéis
Real; José Maria da Fonseca; L’Oréal; Orangina Schweppes; Nestlé;
Pepsico; Pastelaria Versailles; Teia d’Impulsos; Tivoli Marina de
Portimão; Unilever; Villa Prana.

Apoios para Capacitação/ Formação da Equipa Learn to Grow (L2G).

Central de Cervejas; Choupana Caffé; Delta Cafés; eSolidar; H3; CM
Lisboa; Festa Aluga; GNR; Guess; Herdade Vale da Rosa; Horto do
Campo Grande; João Portugal Ramos; Kathrein Automotive;
Leds4dance; Microsoft; Pastelaria Aloma; Podium/ Volta a Portugal;
PSP; Rádio Popular; Ritz Four Seasons Hotel; TAP; Urbanos; Vorwerk;
WaterX; SIBS.

Apoios pontuais na implementação de ações de 
Angariação de Fundos

Entidades Parceiras




