
1



1.

2.

3.

4.

5.

CARTA DO PRESIDENTE 3

EIXOS DE ATUAÇÃO 4

PROJETOS 5

OUTROS SERVIÇOS DE APOIO 16

ANÁLISE FINANCEIRA 19

ÍNDICEÍNDICE

2

6. ANEXOS 22
EMPRESAS PARCEIRAS 

CERTIFICAÇÃO DAS CONTAS (KPMG)



CARTA DO PRESIDENTECARTA DO PRESIDENTE

Salvador Mendes de Almeida

Presidente da Associação Salvador

Por outro lado, reduzimos a nossa atuação direta
na prevenção rodoviária, associando-nos a
empresas que desenvolvem projetos com os
quais nos identificamos e que, por terem mais
meios, conseguem chegar a mais pessoas, e
também na área da investigação.

Através da Ação Qualidade de Vida, que vai já na
6ª edição, atribuímos apoios diretos a pessoas
com deficiência motora carenciadas,
fundamentais para a sua inclusão na sociedade e
por vezes para dar o “empurrão” que precisam
para uma vida mais ativa.

Continuámos a apostar fortemente na prática
desportiva, mantendo a atividade regular no
ginásio que criámos em parceria com a Fundação
Inatel, onde passámos a oferecer este ano
também aulas de dança, e também
proporcionando a prática regular de surf na
Praia de Carcavelos, entre outras atividades.

são as acessibilidades, essenciais para a inclusão
das pessoas com deficiência motora. Este ano,
reformulámos o site Portugal Acessível,
visitámos novos espaços e procurámos
sensibilizar os seus responsáveis. Lançámos
também uma aplicação para telemóveis, que
permite a pesquisa de espaços acessíveis nas
proximidades. Ainda nesta área, estamos a
acompanhar a evolução do projeto “Lisboa
Acessível”, que submetemos e venceu o
Orçamento Participativo da Câmara Municipal
de Lisboa em 2012.

Com o objetivo de sensibilizar os jovens, futuros
decisores, para o respeito pela diferença e
promoção da igualdade de oportunidades,
continuámos o nosso projeto de sensibilização
em escolas, tendo realizado palestras em 20
escolas por todo o país com diferentes oradores
com deficiência motora, e histórias de vidaMISSÃO:MISSÃO:
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No ano em que comemoramos os 10 anos da
criação da Associação Salvador, o balanço que
fazemos do nosso trabalho é muito positivo!

O ano de 2013 foi um ano de reflexão e
restruturação, em que reforçámos a nossa
atuação nas áreas que consideramos mais
relevantes, nomeadamente a da integração, por
ser aquela que traz benefícios mais evidentes
para as pessoas com deficiência motora.

proporcionando a prática regular de surf na
Praia de Carcavelos, entre outras atividades.
Promovemos três semanas de férias para
adultos com deficiência motora, tendo sido para
muitos dos melhores dias da sua vida!

Para além destas atividades mais lúdicas, às
quais se juntam ainda os eventos de convívio
regulares, nos quais incentivamos a partilha de
experiências, uma das áreas em que que
trabalhámos foi no apoio ao emprego, tanto na
sensibilização das empresas, com a campanha
“Incapacitados”, como na realização de várias
ações de formação para melhorar as
competências das pessoas que se encontram à
procura de emprego.

Uma das grandes lutas da Associação Salvador

com deficiência motora, e histórias de vida
inspiradoras.

Apesar do contexto pouco favorável,
conseguimos dar continuidade aos projetos que
acreditamos fazerem realmente a diferença na
vida das pessoas que se cruzam no nosso
caminho, e esperamos poder continuar por mais
dez anos, e outros dez, a melhorar a vida de
muitas pessoas.

Obviamente, estes resultados apenas foram
possíveis com muito trabalho da equipa da
Associação Salvador e com o apoio dos nossos
mecenas, parceiros, fornecedores, voluntários e
todas as pessoas que contribuem de alguma
forma para a nossa causa, a quem genuinamente
agradecemos.

Promover a inclusão das pessoas das
pessoas com deficiência motora na
sociedade e a melhoria da sua
qualidade de vida

MISSÃO:MISSÃO:



EIXOS DE ATUAÇÃOEIXOS DE ATUAÇÃO

Integração Sensibilização

Há múltiplos fatores que
contribuem para o afastamento
das pessoas com deficiência
motora da vida ativa: o estigma
social, a baixa autoestima, as
carências económicas associadas
aos custos acrescidos com a
deficiência, a falta de
oportunidades de emprego, a
falta de locais adaptados para a
prática desportiva, entre outros.

Atuar a jusante faz todo o 
sentido! Quer seja para prevenir 
acidentes que estão na origem de 
tantos casos de deficiência 
motora adquirida, quer seja para 
formar uma nova geração de 
pessoas que respeitem a 
diferença e promovam a 
igualdade de oportunidade para 
as pessoas com deficiência.

Desde 2008, que a Associação 

Acessibilidades

Todos os dias, as pessoas com
deficiência enfrentam obstáculos
para realizar as rotinas mais
simples.

A acessibilidade é um fator
essencial, que beneficia todas as
pessoas, com e sem deficiência,
ao nível da segurança, do
conforto e da autonomia.

Por esse motivo, desde o início
da sua atividade que a Associação
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Para combater a exclusão social
das pessoas com deficiência
motora, a Associação Salvador
tem atribuído um peso cada vez
maior às ações que realiza na
área da “Integração”. Neste
âmbito, procura atribuir apoios
necessários à integração,
sensibilizar as empresas para a
importância de contratar pessoas
com deficiência, promover
atividades desportivas, culturais
ou outras.

Desde 2008, que a Associação 
Salvador tem vindo a desenvolver 
ações de sensibilização junto do 
público mais jovem. 

da sua atividade que a Associação
Salvador procura assumir um
papel ativo na sensibilização e
mobilização da sociedade para a
concretização de projetos que
visem a melhoria das
acessibilidades e na divulgação
de informação sobre a
acessibilidade nos espaços.



PROJETOSPROJETOS

Integração 

AÇÃO QUALIDADE DE VIDA APOIO AO EMPREGO

EVENTOS  DE CONVÍVIO

DESPORTO ADAPTADO

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

Apoio ao candidato e sensibilização 
de potenciais empregadores.

Realizados bimestralmente, visam 
fomentar a partilha de experiências e 
aumento da autoestima.

Ginásio, equipamentos de exterior, 
introdução ao meio aquático, 
dança adaptada; prática de vela e 
surf adaptado.

PORTUGAL ACESSÍVEL

Acessibilidades 

SEMANAS DE ATIVIDADES

Semanas de atividades temáticas 
(cultural, radical e gastronómica), 
destinadas a adultos com deficiência 
motora.

5

Guia on-line que disponibiliza 
informação sobre as acessibilidades 
em diferentes tipos de espaços 
(www.portugalacessivel.com).

Acessibilidades 

Palestras para alunos do 3ª ciclo e 
secundário.

Sensibilização SENSIBILIZAÇÃO EM ESCOLASPREVENÇÃO RODOVIÁRIA

Campanha de sensibilização 
rodoviária multimeios.



Ação Qualidade de VidaAção Qualidade de Vida

DESCRIÇÃO

Processo de candidatura anual para atribuir apoios diretos e pontuais (ex. cadeiras de rodas, rampas, computadores, camas

articuladas, etc.), os quais são enquadrados em duas categorias:

� “Vida com Dignidade” - os apoios visam satisfazer necessidades básicas do candidato, contribuindo para uma melhoria da sua

condição de vida.

� “Mudança de Vida” - os apoios a atribuir visam tornar a pessoa mais ativa, promovendo a sua melhor integração na sociedade.

FICHA DE PROJETO

Objetivos:

Prevenção Rodoviária
AcessibilidadesIntegração Acessibilidades Sensibilização
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Objetivos:

Apoiar pessoas com deficiência motora e baixos recursos financeiros a terem uma vida com dignidade e/ou desenvolverem 

projetos que visem a sua inclusão na sociedade.

Público-alvo:

Pessoas com deficiência motora, preferencialmente sem comprometimento cognitivo, e reconhecida carência económica. 

Divulgámos a iniciativa junto da nossa base de dados de pessoas com deficiência, Instituições e  C. Municipais.

Abrangência:

Nacional

Apoio Financeiro:

BES, Semapa, Fundação Calouste Gulbenkian e Brisa.

APOIADOS 
EM 2013

Em 2013, recebemos 49 candidaturas válidas, tendo sido possível apoiar 20 pessoas, num valor total de 59.335€.

A cerimónia pública de entrega dos apoios teve lugar no Espaço BES Arte & Finança em Setembro 2013.
20202020

RESULTADOS OBTIDOS

Eusébio Camacho

Carina Brandão



Ação Qualidade de VidaAção Qualidade de Vida

APOIOS ATRIBUÍDOS

Categoria Vida com Dignidade:

� Abel Carvalho, Cama articulada em 2ª mão;

� Carlos Daniel Nóbrega Pires, Cadeira de rodas manual;

� Bruno Moreira, Computador + Magic Eye + Grid 2;

� Daniel Rodrigues, Cadeira de rodas manual;

� Eusébio Camacho, Cadeira de rodas manual ultraleve; 

� Fernando Silva, Adaptação WC; 

� Gorete Borges, Cadeira manual posicionamento com assento moldado;

Prevenção Rodoviária
AcessibilidadesIntegração Acessibilidades Sensibilização
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� Gorete Borges, Cadeira manual posicionamento com assento moldado;

� Francisca Pinto Morais, Cadeira de rodas elétrica; 

� José António Sousa, Cadeira de rodas elétrica;

� Marta Monteiro, Cadeira de rodas elétrica; 

� Sandra Silva, Cadeira de rodas elétrica com sistema de posicionamento;

� Maria Carneiro, Scooter elétrica;

� José Gonçalves, Terapeuta e transporte para a prática do Boccia;

� Vitória Matos, Tratamentos e transporte.

Categoria Mudança de Vida:

� Carina Brandão, Plataforma elevatória;

� José Carlos Silva, Handbike em 2ª mão;

� Rosa Tavares, Computador;

� Sara Livramento, Computador;

� Va Nancassa, Computador;

� Vanessa Lopes, Computador.

Eusébio Camacho

Carina Brandão



Preencha esta VidaPreencha esta Vida

DESCRIÇÃO

Plataforma online de angariação de fundos junto da sociedade civil e empresarial - www.preenchaestavida.com – que visa
financiar os casos que não foi possível apoiar com o orçamento da Associação Salvador, mas já validados pelo júri da iniciativa
Ação Qualidade de Vida.

Os projetos são apoiados sequencialmente de acordo com a sua posição na avaliação feita pelo júri da Ação Qualidade de Vida.

FICHA DE PROJETO

Objetivos:

Apoiar pessoas com deficiência motora e baixos recursos financeiros a terem uma vida com dignidade e/ou desenvolverem
projetos que visem a sua inclusão na sociedade, através do envolvimento da sociedade civil.

Prevenção Rodoviária
AcessibilidadesIntegração Acessibilidades Sensibilização

Bruno Lameiras

Pedro Smith
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Público-alvo:

Pessoas com deficiência motora, preferencialmente sem comprometimento cognitivo, e reconhecida carência económica. 

Abrangência:

A iniciativa decorre e nível nacional.

Apoio Financeiro:

BES, Semapa.

APOIADOS 
EM 2013

Em 2013, foi possível apoiar 6 pessoas, com um valor total de 22.859€, dos quais já foram incorridas despesas no valor de 2.143€:

� António Francisco, Cama articulada elétrica;

� Bruno Lameiras, Cadeira de rodas manual;

� Manuel Jesus, Cadeira de rodas de posicionamento;

� Maria Gomes, Adaptação de cozinha;

� Pedro Smith, Cadeira de rodas de posicionamento;

� Susana Silva, Cadeira de rodas de posicionamento.

6666

RESULTADOS OBTIDOS
Maria Gomes



Apoio ao EmpregoApoio ao Emprego

DESCRIÇÃO

Este projeto pretende aumentar a empregabilidade de pessoas com deficiência motora para que possam ter mais qualidade de
vida e participar ativamente na sociedade.

As iniciativas desenvolvidas incluem receção de CVs, divulgação de ofertas de emprego e sensibilização de empresas (facultando
informação sobre os incentivos à contratação existentes).

FICHA DE PROJETO

Objetivos:

Aumentar a empregabilidade de pessoas com deficiência motora através da facilitação de informação e sensibilização de
potenciais empregadores.

Prevenção Rodoviária
AcessibilidadesIntegração Acessibilidades Sensibilização
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potenciais empregadores.

Público-alvo:

Pessoas com deficiência motora desempregadas.

Localização:

Nacional, com maior enfoque na zona de Lisboa.

Apoio Financeiro:

BES, Semapa e Fundação PT.

Apoio ao candidato 

� 17 pessoas participaram em ações de e-learning de Word, Excel inicial e intermédio e PowerPoint;

� Atualizámos a base de dados de pessoas com deficiência à procura de emprego.

Sensibilização de Empresas

� Divulgámos 4 testemunhos de sucesso;

� Disponibilizamos no nosso site informação sobre os incentivos à contratação;

� Participámos na Expo RH com a Campanha “Incapacitados”.

RESULTADOS OBTIDOS



Desporto AdaptadoDesporto Adaptado

DESCRIÇÃO

Desde o início que temos vindo a apostar nesta área, tendo estabelecido uma parceria com a Fundação INATEL para cedência de
instalações no Estádio 1º de Maio, onde se concentram grande parte das nossas atividades desportivas – ginásio com máquinas
adaptadas, prática de ciclismo, iniciação ao meio aquático e dança.

Para além destas atividades, em 2011 demos início ao projeto “Vela para Todos” em parceria com a Marina do Parque das Nações
e em 2013 à prática regular de surf adaptado na praia de Carcavelos.

FICHA DE PROJETO

Objetivos:

Promover uma melhoria da condição física e psicológica das pessoas com deficiência motora.

Prevenção Rodoviária
AcessibilidadesIntegração Acessibilidades Sensibilização Ginásio

Handbike na pista tartan

Dança em cadeira de rodas
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Promover uma melhoria da condição física e psicológica das pessoas com deficiência motora.

Público-alvo:

Pessoas com deficiência motora residentes no distrito de Lisboa.

Localização:

Atividades desenvolvem-se em Lisboa e Carcavelos.

Apoio Financeiro:

BES, Semapa, Liberty, REN.

Terminámos o ano de 2013 com 40 utilizadores regulares do Espaço Desportivo Adaptado.

Começámos com as aulas de dança, tendo tido 14 participantes, num total de 20 aulas.

Na vela adaptada, que se realiza todas as quartas-feiras na Marina do Parque das Nações, tivemos 18 participantes diferentes,

em 44 aulas.

Demos início ao projeto “Ondas para Todos”, que proporciona a prática regular de surf, aos sábados durante a época balnear, na

Praia de Carcavelos. Contámos neste primeiro ano com 54 participantes em 21 aulas.

RESULTADOS OBTIDOS

Surf Adaptado

Vela para Todos

40404040
UTIILIZADORES DO ESPAÇO 

DESPORTIVO ADAPTADO



Eventos de ConvívioEventos de Convívio

DESCRIÇÃO

Os eventos de convívio são atividades lúdicas, culturais ou desportivas, promovidas bimestralmente pela Associação Salvador.

A participação nos eventos é gratuita para as pessoas com deficiência motora e um acompanhante, sendo disponibilizado
transporte sempre que necessário.

FICHA DE PROJETO

Objetivos:

Promover a integração e fomentar a partilha de experiências entre pessoas que se encontram em situações semelhantes, estimulando assim
um desenvolvimento saudável da sua autoestima e estrutura psicológica.

Público-alvo:

Prevenção Rodoviária
AcessibilidadesIntegração Acessibilidades Sensibilização Visita ao Museu do Oriente

Dia de canoagem no Montijo

Visita às C. Rainha e a Óbidos
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Público-alvo:

Pessoas com deficiência motora e respetivos acompanhantes.

Localização:

Eventos realizaram-se em Lisboa, Carcavelos, Montijo, Caldas da Rainha.

Apoio Financeiro:

BES, Semapa e Instituto Nacional de Reabilitação

PARTICIPANTES 
EM 2013

Eventos de convívio realizados em 2013:

� Visita ao Museu do Oriente com lanche (janeiro);

� Visita às Caldas da Rainha e Fábrica da Ginja d’Óbidos (março);

� Iniciação à canoagem, Montijo (junho), projeto cofinanciado pelo Programa de Financiamento a Projetos pelo INR, I. P. com 688,64€.

� Evento Ondas para Todos – surf na Praia de Carcavelos (setembro);

� Dia do Desporto Adaptado (outubro), projeto cofinanciado pelo Programa de Financiamento a Projetos pelo INR, I. P com 1.605,09 €.

� Jantar de Natal (dezembro).

179179179179

RESULTADOS OBTIDOS

Evento “Ondas para Todos”

Jantar de Natal



Semanas de AtividadesSemanas de Atividades

DESCRIÇÃO

As pessoas com deficiência motora veem-se muitas vezes excluídas de participar em atividades lúdicas, culturais e desportivas
devido à existência de acessibilidades precárias e ao facto de, regra geral, terem poucos recursos financeiros. Os resultados de um
questionário que enviámos em 2012, e ao qual obtivemos 142 respostas, revelam que 76% dos inquiridos não costuma participar
em atividades durante as férias. Por este motivo, decidimos proporcionar 3 semanas de férias, com atividades variadas, para
diferentes grupos de pessoas.

FICHA DE PROJETO

Objetivos:

Proporcionar uma semana de férias inesquecível a pessoas que de outra forma não teriam essa oportunidade, desafiar limites,

Prevenção Rodoviária
AcessibilidadesIntegração Acessibilidades Sensibilização Semana Radical

Semana Radical

Semana Radical
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Proporcionar uma semana de férias inesquecível a pessoas que de outra forma não teriam essa oportunidade, desafiar limites,
trocar experiências, melhorar autoestima

Público-alvo:

Pessoas com deficiência motora e acompanhantes (em caso de necessidade).

Localização:

Baseadas em Lisboa, com atividades em  Lisboa, Carcavelos, Cascais, Sintra, Sobreda da Caparica, Azeitão, Setúbal, Ferreira do 

Alentejo.

Apoio Financeiro:

BPI Capacitar.

PARTICIPANTES 
EM 2013

Três semanas de atividades

� Radical - Junho, 15 participantes com deficiência motora, 5 acompanhantes, 3 voluntários.

� Cultural - Julho, 15 participantes com deficiência motora, 5 acompanhantes, 3 voluntários.

� Gastronómica - Julho, 13 participantes com deficiência motora, 5 acompanhantes, 3 voluntários.

58585858

RESULTADOS OBTIDOS

Semana Cultural

Semana Gastronómica



Portugal AcessívelPortugal Acessível

DESCRIÇÃO

O site www.portugalacessivel.com é um guia que disponibiliza informação sobre as acessibilidades físicas em diferentes tipos de
espaços por todo o país: alojamento, cultura/ lazer, restaurantes, praias, saúde, utilidades e transportes. Oferece também
propostas de itinerários. A grande mais-valia é que toda a informação é recolhida pessoalmente por um elemento da Associação
Salvador.

O site, que está disponível em inglês e parcialmente em alemão, foi distinguido em 2009 com uma menção honrosa dos Prémios
do Turismo de Portugal na categoria de Serviços.

FICHA DE PROJETO

Objetivos:

Disponibilizar informação fiável sobre a acessibilidade física nos espaços; propor itinerários baseados em espaços acessíveis; gerar

Prevenção Rodoviária

Ex. praia acessível

Ex. entrada adaptada

AcessibilidadesIntegração Acessibilidades Sensibilização

13

Disponibilizar informação fiável sobre a acessibilidade física nos espaços; propor itinerários baseados em espaços acessíveis; gerar
interação entre os utilizadores; sensibilizar os espaços para a importância das acessibilidades.

Público-alvo:

Pessoas com mobilidade reduzida, familiares e amigos.

Abrangência:

3.800 espaços em 60 municípios nacionais. Média de 731 visitantes mensais e de 4.371 páginas vistas.

Apoio Financeiro:

BES, Semapa, Fundação EDP, Fundação PT, Microsoft.

Em 2013 revisitámos alguns municípios tais como Lisboa, Porto, Viseu, Loulé e Coimbra, com o objetivo de atualizar a informação
e fazer levantamento de informação sobre novos espaços.

Em março, foi lançada a aplicação para smartphones “Portugal Acessível Mobile”.

Para além disso, enviámos bimestralmente a todos os espaços, pessoas com deficiência motora e demais interessados uma
newsletter que inclui a visão de uma pessoa com deficiência motora sobre as acessibilidades na cidade em que reside, espaços em
destaque e notícias.

RESULTADOS OBTIDOS

3.8003.8003.8003.800
ESPAÇOS

Ex. casa de banho adaptada



Prevenção RodoviáriaPrevenção Rodoviária

DESCRIÇÃO

Os acidentes de viação estão na origem de muitos casos de deficiência motora adquirida. Portugal apresenta uma elevada taxa de
sinistralidade rodoviária.

Estes dois factos fizeram-nos assumir desde o início um papel ativo na prevenção de acidentes deste género, tendo vindo a
desempenhar ações de sensibilização, formação e educação da população, sobretudo junto das camadas jovens (maior grupo de
risco). A partir de 2012, decidimos associar-nos, como parceiros, a iniciativas com as quais nos identificamos.

FICHA DE PROJETO

Objetivos:

Prevenção Rodoviária
AcessibilidadesIntegração Acessibilidades Sensibilização
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Objetivos:

Alertar os jovens para não conduzirem sob o efeito de álcool, excesso de velocidade, cansaço, entre outros.

Público-alvo:

Jovens. 

Abrangência:

Nacional

Apoio Financeiro:

BES, Semapa.

Em 2013, participámos como parceiros no desafio da BP “Segurança ao Segundo”, que visa promover a prevenção e segurança
rodoviária para estudantes do ensino secundário.

RESULTADOS OBTIDOS



Sensibilização em EscolasSensibilização em Escolas

DESCRIÇÃO

Esta iniciativa tem como objetivo 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.

A sensibilização é feita através de palestras realizadas junto de alunos do 3º ciclo e secundário, cujas escolas se propõem a
acolher uma palestra da Associação Salvador.

As palestras são dadas por um representante da Associação Salvador com deficiência motora e com um 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 da palestra.

FICHA DE PROJETO

Prevenção Rodoviária
AcessibilidadesIntegração Acessibilidades Sensibilização

Escola Sec. Pedro Alexandrino 
(Póvoa Sto Adrião) 

Escola E B Dr. Francisco 
Cabrita (Albufeira) 

Kit Embaixador
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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:

BES, Semapa.

� Em 2013, foram visitadas 19 escolas, num total de 2.840 alunos.

� As palestras foram dadas pelo Salvador e por outras seis pessoas com deficiência motora e histórias de vida inspiradoras.

RESULTADOS OBTIDOS

Escola Profissional da Serra da 
Estrela (Seia)

Externato das Escravas do Sag. 
Coração de Jesus (Porto) 



OUTROS SERVIÇOS DE APOIOOUTROS SERVIÇOS DE APOIO

ComunicaçãoComunicação

Website / Newsletter / Facebook / Presença nos media Website / Newsletter / Facebook / Presença nos media 

Descrição:

A Associação Salvador comunica

regularmente as atividades que

promove através do site institucional,

da newsletter bimestral e também da

página de fãs no facebook.

Enviamos com regularidade

comunicados de imprensa aos media

sobre as iniciativas realizadas.

Objetivos:

� Divulgar as iniciativas da Associação

Salvador ao maior número possível

de pessoas com deficiência motora,

por forma a que as pessoas

interessadas possam ter a

oportunidade de participar.

� Agradecer e dar visibilidade a todas

as entidades que apoiam

Resultados:

� Site: 32.239 visitantes únicos e

105.721 páginas visitadas;

� Notícias: 46 notícias publicadas

sobre os projetos da Associação

Salvador;

� Newsletter: 5 envios para uma

média de 4.400 pessoas;
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sobre as iniciativas realizadas. as entidades que apoiam

financeiramente ou com serviços os

projetos desenvolvidos.

� Angariar novos apoiantes para a

nossa causa.

média de 4.400 pessoas;

� Facebook: 24.201 fãs;

� Clipping: 238 notícias publicadas nos

meios de comunicação social.

22%



OUTROS SERVIÇOS DE APOIOOUTROS SERVIÇOS DE APOIO

Respostas a Pedidos de AjudaRespostas a Pedidos de Ajuda

Respostas a Pedidos de Ajuda / Bases de DadosRespostas a Pedidos de Ajuda / Bases de Dados

Descrição:

As pessoas com deficiência e respetivos
familiares contactam regularmente a
Associação Salvador através de e-mail,
telefone ou carta, partilhando
testemunhos de vida ou colocando
dúvidas sobre questões diversas
(direitos, acessibilidades, emprego,
entre outros).

Respondemos a todas as mensagens de

Objetivos:

� Prestar informação de forma

personalizada a todas as pessoas

com deficiência motora e respetivos

familiares que contactam

diretamente a Associação Salvador

colocando dúvidas e questões (por

telefone ou por e-mail).

� Enviar de forma regular a todas as

Resultados:

� 1.652 mensagens recebidas com

pedidos de apoio, informação ou

divulgação no email geral (média

diária de 6 mensagens).

� 203 novos contactos de pessoas

com deficiência em 2013.

� 1.823 pessoas com deficiência
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Respondemos a todas as mensagens de
forma personalizada, registando todas
as situações em base de dados. De igual
forma, muitas pessoas inscrevem-se
nas atividades da Associação Salvador
através de um formulário
disponibilizado no site.

� Enviar de forma regular a todas as

pessoas inscritas na base de dados

informações sobre as atividades que

são desenvolvidas.

� 1.823 pessoas com deficiência

inscritas na base de dados.

� As bases de dados da Associação

Salvador estão registadas na

Comissão Nacional de Proteção de

Dados.

13%



OUTROS SERVIÇOS DE APOIOOUTROS SERVIÇOS DE APOIO

VoluntariadoVoluntariado

Descrição:

A Associação Salvador tem contado,

desde a sua criação, com um conjunto

muito valioso de voluntários, na

implementação de diversas atividades.

Pretendemos desenvolver a cidadania

ativa e solidária, quer a nível particular,

quer a nível empresarial.

Objectivos:

� 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

Resultados:

� 24 voluntários apoiaram a realização

de eventos de convívio e as semanas

de atividades.

� 54 voluntários participaram em outras

atividades de sensibilização,

angariação de fundos, apoio

administrativo, entre outros.
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Devido ao elevado número de

inscrições recebidas, não tem sido

possível envolver todas os voluntários

inscritos nas diversas atividades.

de voluntariado onde possam

envolver os seus colaboradores.

� Reduzir os nossos custos

operacionais.

administrativo, entre outros.

814814814814
HORAS OFERECIDAS



ANÁLISE FINANCEIRAANÁLISE FINANCEIRA

EnquadramentoEnquadramento

O total de donativos recebidos em 2013 decresceu aproximadamente 33% em relação a 2012, consequência essencialmente da crise

económica e financeira que se tem vindo a sentir nos últimos anos.

Em 2013, tal como tem acontecido em anos anteriores, fizemos um esforço elevado de redução de custos, nomeadamente com a alteração

da estrutura de Recursos Humanos, o que implicou custos com indemnizações. A distribuição de custos por área é semelhante à de anos

anteriores, sendo que o principal foco da nossa atuação é a área da “Integração”, a qual tem vindo a assumir um peso cada vez maior na

nossa atuação, seguida das “Acessibilidades”.

Distribuição dos custos por área
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Apresentam-se de seguida o Balanço e a Demonstração de Resultados a 31 de Dezembro de 2013.

57,1%

12,7%

3,1%

0,3%

5,7%

21,1%
Integração

Acessibilidades

Sensibilização

Investigação e Tecnologia

Angariação de Fundos

Outros



BalançoBalanço
ANÁLISE FINANCEIRAANÁLISE FINANCEIRA

Balanço Individual em 31 de Dezembro de 2013 (valores em Euros)

31-12-2013 31-12-2012

ACTIVO

Activo não corrente

Activos  fi xos  tangíveis - 8.798,32

Outros  activos  financei ros 12,95 -

12,95 8.798,32

Activo corrente

Cl ientes  62,35 -

Outras  contas  a  receber 11.192,01 -

Di ferimentos  9.335,00 -

Caixa  e depós i tos  bancários  394.214,58 418.689,81

DATAS
RUBRICAS
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Caixa  e depós i tos  bancários  394.214,58 418.689,81

414.803,94 418.689,81

Total do activo 414.816,89 427.488,13

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos patrimoniais

Resul tados  trans i tados 354.256,86 296.171,97

354.256,86 296.171,97

Resul tado l íquido do período (19.110,06) 58.084,89

Total do fundo de capital 335.146,80 354.256,86

Passivo

Passivo corrente

Fornecedores  5.723,13 11.389,70

Estado e outros  entes  públ i cos  1.789,68 4.273,82

Outras  contas  a  pagar 20.414,66 33.757,12

Di ferimentos  51.742,62 23.810,63

79.670,09 73.231,27

Total do passivo 79.670,09 73.231,27

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 414.816,89 427.488,13



Demonstração de ResultadosDemonstração de Resultados
ANÁLISE FINANCEIRAANÁLISE FINANCEIRA

Demonstração Individual de Resultados por Natureza  para o período findo a 31 de Dezembro de 2013 (valores em Euros)

31-12-2013 31-12-2012

 

Vendas  e serviços  prestados 318,62 -

Subs ídios , doações  e legados  à  exploração 11 326.119,02 488.566,01

Fornecimentos  e s erviços  externos  12 (107.867,97) (104.253,42)

Gastos  com o pes soal  13 (99.977,71) (168.858,54)

Outros  rendimentos  e ganhos  6.496,84 8.001,00

Outros  gastos  e perdas  14 (141.364,37) (158.657,67)

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERIODOS
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Outros  gastos  e perdas  14 (141.364,37) (158.657,67)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (16.275,57) 64.797,38

Gastos/reversões  de deprecia ção e de amortização 6 (8.798,32) (9.663,42)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (25.073,89) 55.133,96

Juros  e rendimentos  s imi lares  obtidos  5.963,83 2.957,72

Juros  e gastos  s imi lares  suportados  - (6,79)

Resultado antes de impostos (19.110,06) 58.084,89

Resultado líquido do período (19.110,06) 58.084,89



ANEXOSANEXOS

Empresas ParceirasEmpresas Parceiras

Categoria Empresas

Mecenas Platina (donativos
superiores a 40.000€)

BES Semapa

Mecenas  Prata (donativos
superiores a 25.000€)

Fundação PT Liberty Seguros

Patrocinadores (donativos 
superiores a 5.000€)

Brisa Fundação Calouste Gulbenkian Fundação EDP

Locarent REN Top Atlântico

Zoom Investment

Atrium Saldanha/ Fibeira BES Arte & Finança BP Portugal

Câmara  Municipal de Lisboa CCA Advogados Cision
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Apoio em serviços

Câmara  Municipal de Lisboa CCA Advogados Cision

CTT Cunha Vaz Ecosaúde

EMEL Fidelidade Mundial Fundação Inatel

Fundação Sporting Go Natural Hotéis Vila Galé

KPMG Leaseplan Marina do Parque das Nações

MSTF Partners OED Semapa

Tivoli Hotels & Resorts Vaqueiro



23


