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CARTA DO PRESIDENTE 

Salvador Mendes de Almeida 

Presidente da Associação Salvador 

O ano de 2014 foi um ano de consolidação dos 
projetos que temos vindo a dinamizar desde a 
criação da Associação Salvador. 

Mantivemos como áreas de atuação prioritárias a 
Integração, onde temos uma intervenção direta 
junto das pessoas com deficiência motora e 
resultados muito concretos, as Acessibilidades, 
essenciais para uma maior autonomia e para uma 
inclusão plena, e a Sensibilização dos jovens e da 
sociedade em geral para que respeitem a 

diferença e promovam a igualdade de 
oportunidade para as pessoas com deficiência. 

Na área da Integração, atribuímos através da 7ª 
edição da Ação Qualidade de Vida 31 
equipamentos, incluindo cadeiras de rodas, 
material para a prática desportiva, cursos e 
equipamentos para formação e integração no 
mercado laboral. No desporto continuámos com 
as atividades de ginásio, piscina, dança e vela e  
reforçámos a oferta de modalidades, sempre em 
parceria com outras entidades: canoagem e 
remo, surf e hipoterapia. Realizámos eventos de 
convívio periódicos, que permitem através da 
troca de experiências entre pares, criar um bem-
estar psicológico, fundamental para a integração 
e melhoria da qualidade de vida. 

O nosso objetivo é tirar as pessoas com 
deficiência de casa! Para conviver, praticar 
desporto e, idealmente, também para trabalhar. 
Queremos que se tornem membros ativos da 
sociedade em todas as vertentes. 

Na área das Acessibilidades, continuámos o 
nosso trabalho de atualização do site 
www.portugalacessivel.com, um guia com 
informação sobre diferentes tipos de espaços 
acessíveis a pessoas com deficiência motora. 
Reunimos com outros parceiros que atuam na 
área do turismo acessível e iniciámos em 
conjunto uma análise para definir a melhor 
forma de dar continuidade a este projeto, 
conseguindo uma maior autossustentabilidade. 
Continuámos também o acompanhamento da 
evolução do projeto “Lisboa Acessível”, que  

submetemos e venceu o Orçamento 
Participativo da Câmara Municipal de Lisboa em 
2012.  

Relativamente aos projetos na área da 
Sensibilização, realizámos palestras em 9 escolas 
de diferentes zonas do país com o objetivo de 
desmistificar o tema da deficiência junto dos 
jovens, acreditando no seu enorme potencial 
enquanto agentes de mudança. Continuamos a 
atuar na área da prevenção rodoviária,  também 
junto dos jovens, como parceiros do projeto BP 
Segurança ao Segundo. 

Os projetos que desenvolvemos em 2014 
tiveram um impacto direto em 
aproximadamente 200 pessoas com deficiência 
motora, entre pessoas que foram apoiadas com 
equipamentos,  praticantes regulares de 
desporto e/ ou participantes nos nossos eventos. 
Para além disso, apoiámos com esclarecimentos 
e encaminhámos muitas outras. Contactámos 
regularmente com a nossa base de dados de 
1.870 pessoas com deficiência motora. 

Agradeço o apoio de todos os que connosco 
trabalharam, tornando possíveis estes 
resultados. 

JUNTOS, MUDAMOS VIDAS!  

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

MISSÃO: 

http://www.portugalacessivel.com/
http://www.portugalacessivel.com/
http://www.portugalacessivel.com/
http://www.portugalacessivel.com/
http://www.portugalacessivel.com/
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PROJETOS 

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 

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 ESCOLAS PREVENÇÃO RODOVIÁRIA 

Campanha BP Segurança ao 
Segundo. 

DIAS DE ATIVIDADES 

Dias de atividades temáticos 
(terapêuticos e radicais), destinados 
a adultos com deficiência motora. 

http://www.portugalacessivel.com/
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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 (ex: equipamento para desporto, cadeiras de rodas, cursos de formação, equipamento informático). Os apoios 

solicitados deveriam estar enquadrados numa das 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. 

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, preferencialmente sem comprometimento cognitivo, e reconhecida carência 

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

Municipais. 

Abrangência: Nacional 

Apoio Financeiro: Brisa, Fundação Calouste Gulbenkian, Novo Banco e Semapa. 

Parceiros: BP, Go Natural (cerimónia entrega apoios). 

APOIADOS EM 2014 

Em 2014, foram apoiadas 26 pessoas nas duas primeiras categorias (não recebemos candidaturas para a categoria de Criação do 

próprio negócio), com pedidos num valor total de 96.841€, tendo sido 87.898€ comparticipados pela Associação Salvador. Até  

à data (24 abril 2015), já foram incorridas despesas no valor de 78.898€. 

A cerimónia pública de entrega dos apoios decorreu em outubro, no Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão. 

Prevenção Rodoviária 
Acessibilidades Integração Acessibilidades Sensibilização 

26 RESULTADOS OBTIDOS 

Marco Costa 
Computador 

Etelvina Vieira 
Barco de remo adaptado 

Nuno Rodrigues 
Curso e materiais de pintura 

Mª Otília Santana 
Automóvel 
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Ação Qualidade de Vida 

APOIOS ATRIBUÍDOS 

1. Desporto  

 Alda Rute Moreira Lopes, 33 anos, Castelo de Paiva - remo Indoor 
 António Manuel Ferreira Lopes, 31 anos, Carvalhais - barco a remo 
 Élio Ricardo Martins Assis, 34 anos, Alcácer do Sal - handbike 
 Élvio Hélder da Silva Barradas, 24 anos, Madeira - cadeira de rodas liga leve 
 Etelvina Silva Vieira, 43 anos, Lisboa - barco a remo 
 Fernanda Maria Dias Gonçalves, 45 anos, Chaves - remo Indoor 
 Francisco José Barreira Carneiro, 50 anos, Chaves - remo Indoor 
 Hugo Miguel Alves Pinto Moreira, 35 anos, Gondomar - barco a remo 
 Ivo Pereira da Rocha, 24 anos, Sta Maria Feira – pagamento piscina para treino e equipamento 
 Joaquim Alexandre Abreu Soares, 35 anos, Braga - transporte para a prática de boccia e set bolas 
 Laurent Roger Lecuyer, 46 anos, Matosinhos - barco a remo 
 Pedro Miguel Martins Silva, 29 anos, Pombal - cadeira de rodas para a prática de ténis 
 Ricardo Alexandre Rodrigues Fernandes, 27 anos, Chaves - remo indoor 
 Rogério Pereira Valentim, 38 anos, Beja - handbike 
 Rosalina Ribeiro, 45 anos, Monte Caparica - prática de hipoterapia 

2. Integração profissional/ Formação 

 António Navarro da Silva, 40 anos, Funchal - computador portátil, controlo ambiente, telemóvel 
 António Nuno Fialho, 38 anos, Malveira - arranjo de cadeira elétrica 
 Carlos Alberto Brito Araújo, 43 anos, Lisboa - colchão anti-escaras 
 Daniel Alvarez Tristão, 26 anos, Loulé - curso de formação Oficial de Operações de Voo 
 Duarte Filipe da Conceição Santos,13 anos, Alenquer - cadeira de rodas elétrica 
 João Filipe Luís, 38 anos, Oleiros - cadeira de rodas elétrica 
 José António Garcia Amorim, 42 anos, Oeiras - automóvel 
 Maria José Valente, 55 anos, Lisboa - computador 
 Marco António Seixas Pinheiro da Costa, 34 anos, Lisboa - computador 
 Maria Otília Santana,50 anos, Coruche - automóvel 
 Nuno António Silva Rodrigues,43 anos, Carcavelos- curso de pintura a óleo 

 

Prevenção Rodoviária 
Acessibilidades Integração Acessibilidades Sensibilização 

Cerimónia de entrega de apoios  

Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão 
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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. Em 2014, a plataforma esteve on-line entre os dias 28 de outubro e 5 de fevereiro. 

 
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, preferencialmente sem comprometimento cognitivo, e reconhecida carência económica. 

Divulgámos a iniciativa junto da nossa base de dados, site e facebook. 

Abrangência: 

Nacional  

Apoio Financeiro: 

Autossustentável – não necessita de financiamento.  

Em 2014, foi possível apoiar 6 pessoas,  tendo-se angariado 11.428€, dos quais já foram incorridas despesas no valor de 5.966€. 

 Maria do Céu Nascimento Augusto, 53 anos, Setúbal - scooter 
 José Carlos Gomes dos Santos, 41 anos, Gondomar - remo indoor 
 Gelson Patrick Monteiro Fernandes, 20 anos, Amadora - cadeira de rodas elétrica em 2ª mão 
 Keila Moreira Semedo, 22 anos, Odivelas - reparação cadeira de rodas  
 Nuno Pontes, 39 anos, Santa Maria da Feira - apoio para participação em provas internacionais de ténis de                       

mesa para qualificação para os jogos paralímpicos 
 Afonso Rodrigues Silva, 6 anos, S. João da Madeira - cadeira de atividades 

Prevenção Rodoviária 
Acessibilidades Integração Acessibilidades Sensibilização 

RESULTADOS OBTIDOS 

Nuno Pontes 
Apoio competição ténis de mesa 

Gelson Patrick Fernandes 
Cadeira de rodas elétrica em 2ª mão 

APOIADOS EM 2014 6 

http://www.preenchaestavida.com/
http://www.preenchaestavida.com/
http://www.preenchaestavida.com/
http://www.preenchaestavida.com/
http://www.preenchaestavida.com/
http://www.preenchaestavida.com/
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Apoio 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 e encaminhamento 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. 

Público-alvo: 

Pessoas com deficiência motora desempregadas. 

Localização: 

Nacional, com maior enfoque na zona de Lisboa. 

Apoio Financeiro: 

Semapa. 

Apoio ao candidato  

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

 Divulgámos ofertas de trabalho, sobretudo para call-center e área administrativa. Colocámos 1 pessoa. 

Sensibilização de Empresas 

 Divulgámos testemunhos de sucesso; 

 Divulgámos a brochura “O talento não tem limites” 

Prevenção Rodoviária 
Acessibilidades Integração Acessibilidades Sensibilização 

RESULTADOS OBTIDOS 

Brochura de sensibilização 

Campanha de sensibilização 

Henrique Figueiras – 
testemunho  caso de sucesso 

Luis Vaz – Testemunho de 
emprego 2014 
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Desporto Adaptado 

DESCRIÇÃO 

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, criámos em 2009 um ginásio adaptado no Estádio 
1º de Maio, em parceria com a Fundação Inatel. Disponibilizamos o acompanhamento regular por parte de fisioterapeutas no 
ginásio e também nas aulas de iniciação ao meio aquático, ciclismo (handbikes). Oferecemos ainda a prática regular das seguintes 
modalidades: dança, vela e canoagem, surf, hipoterapia. 

FICHA DE PROJETO 

Objetivos: 

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: Liberty, REN, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Semapa. 

Parceiros: Fundação Inatel, Marina do Parque das Nações, Surf Academia, Cascais Ambiente, APCL. 

Em 2014, tivemos uma média de 29 utilizadores regulares do ginásio. 

Reforçámos as aulas de dança, para 2 x semana, tendo sido realizadas 74 aulas (14 participantes). 

Para além da vela, começámos a disponibilizar a prática de canoagem, todas as quartas-feiras na Marina do Parque das Nações, 

tendo tido 15 participantes diferentes, em 40 aulas. 

Alargámos o prática regular de surf adaptado – projeto “Ondas para Todos”, que passou a estar disponível nos meses de maio a 

novembro, na Praia de Carcavelos. Contámos com 31 participantes diferentes em 31 aulas. 

Começámos a disponibilizar hipoterapia a 5 pessoas. 

Prevenção Rodoviária 
Acessibilidades Integração Acessibilidades Sensibilização 

RESULTADOS OBTIDOS PRATICANTES EM 8 MODALIDADES EM 2014 

Ginásio 

Hipoterapia 

Surf 

Vela e Canoagem 

Dança 

94 
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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 
acompanhantes, promovidas regularmente pela Associação Salvador, com um custo simbólico para os participantes. 

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:  Pessoas com deficiência motora e respetivos acompanhantes. 

Localização: Eventos realizaram-se em Lisboa, Carcavelos, Portimão, Porto, Ribeira de Pena. 

Apoio Financeiro: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Semapa, Instituto Nacional de Reabilitação, I.P. 

Parceiros: Bifanas de Vendas Novas, BP, Central de Cervejas, Orangina Schweppes, Nestlé, Sacolinha, Unilever (gelados Olá). 

PARTICIPAÇÕES DE PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA EM 2014 

Eventos de convívio realizados em 2014: 

 Visita ao Terreiro do Paço e Lisboa Story Center com almoço; 

 Fim de semana no Norte, projeto cofinanciado pelo Programa de Financiamento a Projetos pelo INR, I. P com 3.245,21€; 

 Dia aberto de Vela e Canoagem, na Marina do Parque das Nações; 

 Dia aberto de Hipoterapia, no Hipódromo do Campo Grande; 

 Corrida Wings for Life, na Comporta; 

 Vários dias de concertos no Rock in Rio; 

 Evento Ondas para Todos – surf na Praia de Carcavelos; 

 Dia do Desporto Adaptado, projeto cofinanciado pelo Programa de Financiamento a Projetos pelo INR, I. P com 2.595,25€; 

 Fim de semana em Portimão, projeto cofinanciado pelo Programa de Financiamento a Projetos pelo INR, I. P com 3.096,06€; 

 Visita à Fundação Champalimaud; 

 Ida ao circo, a convite da Fundação Luís Figo; 

 Jantares de de Natal no Porto e em Lisboa. 

Prevenção Rodoviária 
Acessibilidades Integração Acessibilidades Sensibilização 

311 RESULTADOS OBTIDOS 

Visita à Fund. Champalimaud 

Visita Terreiro do Paço e 
Lisboa Story Center 

Fim de semana no Norte 

Rock in Rio 

Fim de semana no Norte 



11 

Dias de Atividades 

DESCRIÇÃO 

Os dias de atividades são eventos de convívio com uma duração mais alargada, de três dias, e compostos por um conjunto de 
atividades diferentes. Em 2014, realizámos  dias radicais (para desafiar limites) e dias terapêuticos (para relaxar e meditar). 

FICHA DE PROJETO 

Objetivos: 

Proporcionar uns dias  de férias inesquecíveis a pessoas que de outra forma não teriam essa oportunidade, desafiar limites, 
relaxar, meditar, 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: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. 

Parceiros: BP, Central de Cervejas, Nestlé, Orangina Schweppes. 

PARTICIPANTES EM 2014 

 Dias terapêuticos: realizaram-se em junho e incluíram atividades como hidroterapia, osteopatia, aromaterapia, yoga e 

meditação e coaching. Participaram 25 pessoas com deficiência motora e os seus acompanhantes. 

 Dias radicais: realizaram-se em julho e incluíram atividades como batismo de mergulho, salto tandem, karts e massagens. 

Participaram um 31 pessoas com deficiência e respetivos acompanhantes. 

Prevenção Rodoviária 
Acessibilidades Integração Acessibilidades Sensibilização 

56 RESULTADOS OBTIDOS 

Dias radicais 

Dias terapêuticos 
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Portugal 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 
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 694 visitantes únicos/ mês e 4,8 páginas vistas. 

Apoio Financeiro: Semapa. 

Parceiros: Fundação EDP, Fundação PT, Microsoft (apoio em anos anteriores). 

O ano de 2014 foi um período de estabilização do projeto, tendo-se iniciado o processo de uniformização/ melhoria da 
informação disponibilizada e não tendo sido visitados novos espaços. 

Prevenção Rodoviária 

RESULTADOS OBTIDOS 3.800 ESPAÇOS 

Acessibilidades Integração Acessibilidades Sensibilização 

http://www.portugalacessivel.com/
http://www.portugalacessivel.com/
http://www.portugalacessivel.com/
http://www.portugalacessivel.com/
http://www.portugalacessivel.com/
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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 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 nossa atuação nesta área, desde 2012, tem sido como parceiros da campanha “BP Segurança ao Segundo”.  

FICHA DE PROJETO 

Objetivos: 

Alertar os futuros condutores, jovens com idades entre os 14 e os 18 anos, para não conduzirem sob o efeito de álcool ou drogas, 

excesso de velocidade, uso de telemóvel, fadiga ou cansaço e também para a importância de usarem cinto de segurança. A 

campanha desafia jovens, com veia criativa, a elaborar um spot publicitário sobre um dos cinco temas de prevenção e segurança 

rodoviárias acima referidos, e considerados como os principais fatores de risco. 

Público-alvo: Jovens.  

Abrangência: Nacional 

Apoio Financeiro: Parceria com a BP 

Participaram na 1ª fase de candidaturas 1.600 jovens, distribuídos por 151 equipas, provenientes de uma centena de escolas a 
nível nacional. Os semifinalistas (18, um por distrito) foram acompanhados por um diretor criativo na elaboração das respetivas 
propostas – “storyboards” – que deram acesso à grande final em Braga. Os 50 finalistas viveram uma experiência em simulador de 
capotamento, tiveram a oportunidade de conhecer o carro com o qual o piloto Miguel Barbosa se consagrou campeão nacional de 
GT, ouvir o testemunho de Salvador Mendes de Almeida, entre outras atividades.  

O grupo vencedor, pertencente à Escola Secundária D. Maria II, em Braga, desenvolveu o spot publicitário “Se tens amor à vida, 
não deixes que a morte te pague uma bebida”, que terá transmissão na SIC e SIC Radical. 

Prevenção Rodoviária 

RESULTADOS OBTIDOS 

Acessibilidades Integração Acessibilidades Sensibilização 

Campanha  
BP Segurança ao Segundo 

http://www.associacaosalvador.com/xms/xmsImg.php?src=sYFns-0MFZrSnsXJmMKMZnQSQUuS3mJnsXJmMKMZnsEgsIZ8uZ-JGQ1i1:jr&w=800&h=600&q=86&fltr[]=usm&hash=df5729313fc451a3aa30f5960fd168da
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Sensibilização 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 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 

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 (deslocações). 

 Em 2014, foram visitadas 9 escolas, num total de 1.800 alunos. 

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

Prevenção Rodoviária 

RESULTADOS OBTIDOS 

Acessibilidades Integração Acessibilidades Sensibilização Ag. Escolas Joaquim de Araújo 
(Penafiel)  

Escola Secundária Jácome 
Ratton (Tomar) 

Escola Profissional Gustave 
Eiffel (Lumiar) 

Escola Básica e Secundária 
Passos Manuel (Lisboa) 
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Comunicação 

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 

financeiramente ou com serviços os 

projetos desenvolvidos. 

 Angariar novos apoiantes para a 

nossa causa. 

 

Resultados: 

 Site: média mensal de  2.300 

visitantes únicos e de 2,7 páginas 

por visita ;  

 Notícias: 44 notícias publicadas  no 

site relativas aos projetos da 

Associação Salvador; 

 Newsletter: 6 envios para uma 

média de 4.900 pessoas; 

 Facebook: 29.973 fãs; 

 Clipping: 377 notícias publicadas nos 

meios de comunicação social. 
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Respostas a Pedidos de Ajuda 

Respostas 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 
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. 

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 

pessoas inscritas na base de dados 

informações sobre as atividades que 

são desenvolvidas. 

 

Resultados: 

 2.826 mensagens recebidas com 

pedidos de apoio, informação  ou 

divulgação no email geral (média 

diária de 11 mensagens). 

 95 novos contactos de pessoas com 

deficiência em 2014. 

 1.875 pessoas com deficiência 

inscritas na base de dados.  

 As bases de dados da Associação 

Salvador estão registadas na 

Comissão Nacional de Proteção de 

Dados. 
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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.  

Pretendemos desenvolver a cidadania 

ativa e solidária, quer a nível particular, 

quer a nível empresarial.  

Devido ao elevado número de 

inscrições recebidas, não tem sido 

possível envolver todas os voluntários 

inscritos nas diversas atividades. 

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 

envolver os seus colaboradores. 

 Reduzir os nossos custos 

operacionais. 

Resultados: 

 46 voluntários  apoiaram a realização 

de eventos de convívio e as semanas 

de atividades. 

 22 voluntários participaram em outras 

atividades de sensibilização, 

angariação de fundos e apoio 

administrativo,. 

664 
HORAS OFERECIDAS 
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Análise Financeira 

Em 2014, tivemos um total de custos de 329.914€. 

Tal como tem acontecido em anos anteriores, fizemos um esforço elevado de redução de custos dos projetos, através da procura de 

parcerias, trabalho voluntário, entre outros. A distribuição de custos por área é semelhante à de anos anteriores, sendo que temos 

aumentado a nossa intervenção na área da “Integração”, por ser a que tem benefícios mais diretos e imediatos para as pessoas com 

deficiência  motora com as quais trabalhamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentam-se de seguida o Balanço e a Demonstração de Resultados a 31 de Dezembro de 2014. 

Distribuição dos custos por área 

67,9% 
6,5% 

1,1% 

8,2% 

16,3% Integração

Acessibilidades

Sensibilização

Angariação de Fundos

Outros
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Balanço Individual em 31 de Dezembro de 2014 (valores em Euros) 

Análise Financeira 

31-12-2014 31-12-2013

ACTIVO

Activo não corrente

Activos  fixos  tangíveis 6 - -

Outros  activos  financeiros 101,13 12,95

101,13 12,95

Activo corrente

Cl ientes  - 62,35

Outras  contas  a  receber 12.658,72 11.192,01

Diferimentos  - 9.335,00

Caixa  e depós itos  bancários  4 518.689,46 394.214,58

531.348,18 414.803,94

Total do activo 531.449,31 414.816,89

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos patrimoniais

Resultados  trans i tados 335.146,80 354.256,86

335.146,80 354.256,86

Resultado l íquido do período 102.016,25 (19.110,06)

Total do fundo de capital 437.163,05 335.146,80

Passivo

Passivo corrente

Fornecedores  7 1.839,58 5.723,13

Estado e outros  entes  públ icos  8 2.098,53 1.789,68

Outras  contas  a  pagar 9 64.378,63 20.414,66

Diferimentos  10 25.969,52 51.742,62

94.286,26 79.670,09

Total do passivo 94.286,26 79.670,09

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 531.449,31 414.816,89

DATAS
RUBRICAS NOTAS
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Demonstração Individual de Resultados por Natureza  para o período findo a 31 de Dezembro de 2014 (valores em Euros) 

Análise Financeira 

31-12-2014 31-12-2013

 

Vendas  e serviços  prestados 202,27 318,62

Subs ídios , doações  e legados  à  exploração 11 430.737,30 326.119,02

Fornecimentos  e serviços  externos  12 (137.770,61) (107.867,97)

Gastos  com o pessoal  13 (88.644,42) (99.977,71)

Outros  rendimentos  e ganhos  - 6.496,84

Outros  gastos  e perdas  14 (103.499,00) (141.364,37)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 101.025,54 (16.275,57)

Gastos/reversões  de depreciação e de amortização 6 - (8.798,32)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 101.025,54 (25.073,89)

Juros  e rendimentos  s imi lares  obtidos  990,71 5.963,83

Juros  e gastos  s imi lares  suportados  - -

Resultado antes de impostos 102.016,25 (19.110,06)

Resultado líquido do período 102.016,25 (19.110,06)

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERIODOS
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ANEXOS 

Empresas Parceiras 

Categoria Empresas 

Mecenas Platina (donativos iguais 
ou superiores a 40.000€) 

Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa 

Semapa 

Mecenas  Prata (donativos entre 
25.000€ e 39.999€) 

Liberty Seguros Novo Banco 

Patrocinadores (donativos a 
5.000€ e 24.999€) 

Brisa Fundação Calouste Gulbenkian Locarent 

REN Top Atlântico 

Apoio em serviços 

Atrium Saldanha/ Fibeira BP Portugal CCA Advogados 

Central de Cervejas 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 

Nestlé OED Orangina Schweppes 

Semapa 
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