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MENSAGEM  DO 
PRESIDENTE

Salvador Mendes de Almeida

O ano de 2018 foi um ano excecional em que

apoiámos um total de 372 pessoas .

Celebrámos o 15º Aniversário da Associação
Salvador através de várias iniciativas marcantes,
como o lançamento de um livro comemorativo
e a realização de um Jantar de Gala no Palácio
de Queluz.

Abrimos uma Delegação no Porto e difundimos
os nossos projetos em todo o território

nacional, através da criação de uma rede de 10
embaixadores.

Na área do Conhecimento, que tem como
objetivo reunir e disseminar informação,
atualizámos e divulgámos o nosso Manual para
pessoas com deficiência motora, que permite o
acesso fácil a informação útil sobre os apoios e
respostas existentes.

Na área da Integração realizámos a 11ª edição
da Ação Qualidade de Vida, em simultâneo com
o Banco de Ajudas Técnicas Desportivas,
atribuindo no total apoios a 63 pessoas,
incluindo obras em casa, cursos de formação,
apoios à criação do próprio negócio e
equipamentos desportivos adaptados.

Expandimos o nosso projeto de empregabilidade
para o Grande Porto. Promovemos dois
bootcamps intensivos de formação e realizámos
dois Encontros de Recrutamento com 28
empresas e 42 candidatos.

O resultado final foi a integração de 7 pessoas
em mercado de trabalho.

No desporto disponibilizámos 10 modalidades,
que incluem musculação e cardiofitness,
ciclismo, vela, canoagem e remo, surf,
hipoterapia, dança, yoga e padel, com um total
de 120 participantes regulares.

Ainda na área da Integração, promovemos 9
eventos de convívio, que contaram com 283
participações de pessoas com deficiência.

Na área da Sensibilização, realizámos palestras
com o objetivo de desmistificar o tema da

deficiência e promover a inclusão numa
universidade e em 11 escolas secundárias de
todo o país. Realizámos 12 espetáculos de
marionetas, nos quais a personagem principal
tem deficiência, em jardins de infância e escolas
de 1º Ciclo.

Participámos novamente na campanha de
prevenção rodoviária “BP Segurança ao
Segundo”, iniciativa que impactou 2.209 alunos.

O ano de 2018 ficou também marcado pela forte
aposta nas acessibilidades. Realizámos 20 ações
de sensibilização, com destaque para um passeio
com o Presidente da República, 2 campanhas
multimeios, uma multi premiada a nível nacional
e europeu e o lançamento da app “+ Acesso para
todos”, que veio duplicar o número de
reclamações no país.

Em todos os projetos e atividades 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.

Temos percorrido um longo caminho em que
mudámos muitas vidas e muitas mentalidades,
sempre com o apoio de Mecenas e Parceiros,
Voluntários, Colaboradores e Amigos da
Associação Salvador, a quem estamos
profundamente agradecidos.

Seguimos juntos, porque 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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Integração 

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS 
1. AÇÃO QUALIDADE DE VIDA

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

APOIO AO EMPREGO

Capacitação dos candidatos, através
de orientação e formação,
sensibilização de empregadores e
integração profissional, nas zonas de
Lisboa e Porto.

CONVÍVIO

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

DESPORTO

Ginásio/ cardiofitness, ciclismo
(handbikes), dança, yoga, vela,
canoagem e remo, hipoterapia,
surf e padel.

Conhecimento 

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

SENSIBILIZAÇÃO EM ESCOLAS

Participação na Campanha BP
Segurança ao Segundo e ações de
prevenção em locais de diversão
noturna e Ação “Regresso Seguro”.

PREVENÇÃO RODOVIÁRIA

MANUAL PARA PESSOAS    
COM DEFICIÊNCIA MOTORA

Atualização da informação
disponibilizada no manual sobre
apoios existentes, forma de os
obter e contactos úteis para
pessoas com deficiência motora.

4

Ações de sensibilização e
lançamento da app “+ Acesso
para Todos”, para trazer o tema
para a ordem do dia e garantir o
cumprimento da lei.

ACESSIBILIDADES

Em
b

ai
xa

d
o

re
s

Áreas de Intervenção e Projetos 2018

2.  BANCO DE AJUDAS TÉCNICAS 
DESPORTIVAS

COOPERAÇÃO NACIONAL E 
INTERNACIONAL

Visita e partilha de experiência
com outras instituições, com o
objetivo de criar parcerias e
replicar boas práticas.

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

Nota: Apesar de estar previsto
em plano de atividades para
2018, um simpósio sobre
lesões vertebro-medulares,
este não se realizou, por
motivos alheios à Associação
Salvador.
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Manual para Pessoas com Deficiência Motora

O manual para pessoas com deficiência motora foi criado em 2017 com o principal objetivo de compilar num só documento toda a
informação sobre deficiência motora que se encontrava até então dispersa em várias fontes e plataformas, facilitando o acesso à
informação.

Disponível online para download gratuito, resume numa linguagem acessível os principais conteúdos de interesse para pessoas
com deficiência motora, cuidadores e técnicos, contribuindo assim para um acesso facilitado à informação e reduzindo a
necessidade de contacto direto à Associação Salvador para esclarecimento de dúvidas.

As áreas e temáticas abordadas através do Manual englobam desde apoios e benefícios disponíveis, normas de acessibilidade,
informação sobre produtos de apoio, emprego, entre outros. Esta informação é revista anualmente, tendo em 2018 sido lançada a
3ª edição.

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 2018: Fundos próprios da Associação.

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

AcessibilidadesConhecimento Integração

RESULTADOS OBTIDOS

 241 downloads;
 1.045 visualizações do manual no website;
 Revisão de conteúdos e atualização do formato digital.

Sensibilização

Cerimónia de lançamento do 
Manual

3ª edição do Manual

DESCRIÇÃO
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Cooperação Nacional e Internacional

Acreditamos que o impacto social do trabalho que realizamos será tanto maior quanto mais seja concertado com o trabalho que
outras organizações desenvolvem.

Para isso, durante o ano de 2018 mantivemos e aprofundámos a nossa postura de busca e partilha de conhecimento, de trabalho
em parceria, de replicação de boas práticas, de foco nas áreas do nosso expertise e de encaminhamento para outras respostas
mais adequadas.

Visitámos boas práticas nacionais e internacionais e reunimos com diversas entidades, no sentido de dar a conhecer os nossos
projetos e conhecer o que outras instituições fazem, para melhor direcionarmos a nossa atividade e para contribuirmos para um
maior impacto social.

FICHA DE PROJETO

Objetivos: Cooperar com outras entidades Nacionais e Internacionais, replicando boas práticas e potenciando os nossos projetos.

Público-alvo: áreas de atividade da Associação Salvador (indireto – pessoas com deficiência motora que usufruem dos projetos).

Abrangência: Nacional e Internacional.

Apoio Financeiro 2018: Fundos próprios da Associação.

Outros Parceiros: TAP Donate Miles.

AcessibilidadesConhecimento Integração

RESULTADOS OBTIDOS

 Cooperação Nacional: Reuniões/ Troca de experiências com entidades como a Fundação ADFP, Nariz Vermelho, Novamente,
Fundação Manuel António da Mota, Santa Casa da Misericórdia do Porto, Centros de Reabilitação, CRPG, GRACE, entre outras.

 Cooperação Internacional:
 Zurique: Reuniões com Cybathlon, ETH e Centro de Investigação sobre Lesões Vertebro-Medulares;
 Londres: Reuniões com 5 entidades com objetivo de partilha de estratégias de angariação de fundos;
 Barcelona: Reuniões com Fundação DKV Ingralia, Institut Guttman, Fundación Esclerosis Múltiple, Ship2B, entre outras, para

troca de experiências sobre reabilitação e empregabilidade de pessoas com deficiência;
 Miami: Visita ao Miami Project e ao Projeto Wheels on Waves.

Sensibilização

Reunião com Centro de 
Investigação sobre Lesões 

Vertebro Medulares, em Zurique

Reunião e Ação sobre 
acessibilidades na Fundação 
ADFP, em Miranda do Corvo

Visita à Fundação DKV Integralia 
relativa a empregabilidade de 
pessoas com deficiência, em 

Barcelona

DESCRIÇÃO
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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 2018, realizou-se a 11ª edição desta iniciativa e os apoios atribuídos enquadraram-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, Câmaras Municipais, Centros de Saúde, entre outros.

Abrangência: Nacional.

Apoio Financeiro 2018: Brisa, Delta, Fundação Calouste Gulbenkian, Novo Banco, Semapa. Várias outras empresas e particulares

apoiaram casos individuais. Outros Parceiros: BP.

APOIADOS

Na Ação Qualidade de Vida 2018, apoiámos um total de 31 candidatos: Formação e Emprego (12), Obras em Casa (15) e Criação
do próprio negócio (4). O valor total dos apoios atribuídos foi de 119.755€, dos quais 102.399€ foram comparticipados pela
Associação Salvador. Recebemos 107 candidaturas (34 FE, 52 OEC, 21 CPN), cujos pedidos totalizaram 471.134€. Após a triagem e
verificação das candidaturas, 49 passaram para a fase de análise pelo júri (19 FE; 8 CPN; 22 OEC).

Os custos incorridos até 31/12/2018 com este programa ascenderam a 87.701€.

Prevenção Rodoviária

31RESULTADOS OBTIDOS

AcessibilidadesAcessibilidades
Conhecimento Integração Sensibilização

Um dos vídeos de 
divulgação da iniciativa

Cartaz de Divulgação da 
Ação Qualidade de Vida

Ação Qualidade de Vida
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1. Obras em Casa

 Adriana Maria Torres de Carvalho, Lisboa | Paralisia Cerebral | Adaptação do WC e melhoria de acessibilidades na habitação

 Afonso Rodrigues Matos, Vila Real | Paralisia Cerebral |Adaptação de casa de banho

 Aida da Conceição Alberto Pinheiro Abelha, Vila Franca de Xira | Paraplegia | Melhoria de acessibilidades no acesso à
habitação

 Ana Filomena Nobre Freitas, Santarém | Paralisia Cerebral | Adaptação do WC

 Ana Maria da Silva Oliveira, Braga | Esfacelo do membro inferior direito e outros | Melhoria de acessibilidades no acesso à
garagem

 Bruna Filipa Ferreira de Barros, Porto | Paralisia Cerebral | Melhoria de acessibilidades na Habitação

 Eulália Ester Veríssimo, Porto | Esclerose Múltipla | Adaptação do WC

 Inês da Silva Marcelino, Linda a Velha | Síndrome de Rett| Adaptação do WC

 João Carlos Sousa Queirós, Santarém | Paraplegia | Adaptação do WC

 José Mário Ronda Almeida, Elvas | Paraplegia | Adaptação do quarto e WC

 Maria Manuela da Mota Fernandes Pereira, Porto | Esclerose Múltipla | Adaptação do WC

 Pedro Miguel Souto Pinto, Lisboa | Esclerose Lateral Amiotrófica | Adaptação do WC

 Sara Sofia Cordeiro Gonçalves, Porto | Paralisia Cerebral | Adaptação do WC

 Simone da Silva Machado Fragoso, Setúbal | Nanismo acondroplásico | Adaptação do WC e instalação elétrica

 Tiago Dias Gueifão, Santarém | Distonia Generalizada | Adaptação do WC

AcessibilidadesAcessibilidades
Conhecimento Integração Sensibilização

Ação Qualidade de Vida

Bruna Barros, adaptação WC

Mecenas dos Projetos Ação 
Qualidade de Vida e Banco de 
Ajudas Técnicas Desportivas

APOIOS ATRIBUÍDOS (1/2)

Tiago Gueifão, adaptação WC
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2. Formação e Emprego

 António José Navarro da Silva, Funchal | Tetraplegia | Equipamento Informático

 Carla Patrícia Sousa e Santos, Porto | Espina Bifida | Curso de Formação

 César Alberto Marques Coelho, Porto | Paraplegia | Viatura Automóvel

 Fátima Margarete Matos Carvalho, Braga | Artrogripose | Equipamento Informático

 Jacinto Paulo Coutinho Silva, Porto | Neuromusculoesquelética | Equipamento Informático

 Lassana Indjai, Lisboa | Paraplegia | Equipamento Informático

 Márcio Ricardo Alves Martins, Porto | Tetraplegia | Equipamento Informático

 Maria Goreti Ribeiro Roças, Lisboa | Miastenia Congénita | Curso de Formação

 Nuno Gonçalo Brandão Cardoso Vieira, Porto | Paraplegia | Equipamento para escritório

 Sérgio Alexandre Soares Martins Lopes, Lisboa | Tetraplegia | Curso de Formação

 Soraia Patrícia Sousa e Santos, Porto | Distrofia Muscular | Curso de Formação

 Tânia Isabel Marques Correia, Lisboa | Paraparésia Incompleta | Propinas

3. Criação do Próprio Negócio

 Nuno Miguel de Carvalho Fernandes, Moita | Tetraplegia | Apoio financeiro para desenvolver campanha de comunicação e
marketing da empresa “Warrior Mata Clothing”

 Lídia Maria de Oliveira Rodrigues, Porto | Amputação de membro superior | Apoio financeiro para criar clínica de terapias

 Luís Carlos Sousa Freitas, São Miguel, Açores | Paraplegia | Apoio financeiro para criação de negócio de algodão doce e
pipocas – “Pipocas Gourmet”

 Va Nancassa, Lisboa | Paraplegia | Apoio financeiro para formação em design

Prevenção Rodoviária

Cerimónia de entrega de apoios 

Fundação Calouste Gulbenkian

AcessibilidadesAcessibilidades
Conhecimento Integração Sensibilização

Ação Qualidade de Vida

Goreti Roças, apoiada com 
curso e materiais de pintura

APOIOS ATRIBUÍDOS (2/2)

Luís Freitas, apoiado para 
criação de negócio de pipocas
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Prevenção Rodoviária

Processo de candidatura anual para a atribuição de equipamentos desportivos adaptados a pessoas com deficiência motora que
não tenham recursos financeiros para os adquirir. Foi criado em 2017 com o objetivo de promover a prática de atividade física
junto deste segmento da população, proporcionando uma vida mais ativa e saudável.

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, Instituições na área da

deficiência, Câmaras Municipais, Centros de Saúde, entre outros.

Abrangência: Nacional.

Apoio Financeiro 2018: Fundação Vodafone e CTT

No Banco de Ajudas Técnicas Desportivas em 2018 apoiámos 13 atletas. O valor total dos apoios atribuídos foi de 25.800€, dos
quais 23.220€ serão comparticipados pela Associação Salvador.

Recebemos 35 candidaturas, cujos pedidos totalizaram 102.220€. Após um processo de triagem e verificação de adequação das
candidaturas e apresentação de todos os requisitos, 26 passaram para a fase de análise pelo júri de desta categoria.

Os custos incorridos em 2018 com este programa ascenderam a 18.074€.

RESULTADOS OBTIDOS

AcessibilidadesAcessibilidades
Conhecimento Integração Sensibilização

Banco de Ajudas Técnicas Desportivas

APOIADOS13

DESCRIÇÃO Cartaz de Divulgação de sessão 
de divulgação sobre o Banco de 

Ajudas Técnicas Desportivas

Hugo Costa, apoiado com 
cadeira de rodas
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Prevenção Rodoviária

 Alcino Silva Cardoso, Lisboa | Doença de Mórquio| Jogo de bolas de Boccia

 Guida Duarte Rodrigues, Aveiro | Paralisia Cerebral | Capacete adaptado + Jogo de bolas de Boccia

 Hugo Miguel da Costa, Aveiro | Amputação dos membros inferiores | Cadeira de rodas

 Jacinto João Corado da Silva, Faro | Sequelas de AVC | Fato seco, Botas, Colete e Relógio com cronómetro regressivo (vela
adaptada)

 Luís Filipe de Almeida Ramalho, Faro | Paraplegia | Fato seco, Botas, Colete e Relógio com cronómetro regressivo (vela
adaptada)

 Mariana Isabel da Silva Ferreira, Porto | Paraplegia | Cadeira de Rodas de Ténis júnior

 Paulo Cezar Rodrigues da Conceição, Lisboa | Paraplegia | Cadeira de Rodas de Basquetebol e Andebol

 Pedro Miguel Neto Barbosa, Porto | Paraplegia | Cadeira de Rodas de Andebol

 Pedro Nuno Gonçalves de Macedo, Lisboa | Spina Bífida | Cadeira de Rodas de Basquetebol

 Ricardo Jorge Correia Ferreira Pinto, Porto | Paraplegia | Cadeira de Rodas de Andebol

 Ricardo Manuel Rosa Monteiro, Faro | Paralisia Cerebral | Handbike

 Roberto Carlos Castro Ferreira, Porto | Paralisia Cerebral | Calha + Jogo de bolas de Boccia

 Sandra Maria Robalo Fonseca Lourenço Pinto, Setúbal | Poliomielite | Skiff – Barco Remo adaptado

AcessibilidadesAcessibilidades
Conhecimento Integração Sensibilização

Banco de Ajudas Técnicas Desportivas

Cerimónia de Entrega de 
Apoios Banco de Ajudas 

Técnicas Desportivas

APOIOS ATRIBUÍDOS
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Para além dos apoios atribuídos através das iniciativas “Ação Qualidade de Vida” e “Banco de Ajudas Técnicas Desportivas”, e
mediante decisão de um júri especializado e/ ou da Direção da Associação Salvador, procuramos apoiar outros casos considerados
urgentes. Estes casos poderão também ser alvo de ações de angariação de fundos direcionadas, como é o caso de marketing
direto via carta e email, através de leilões, ou de outras iniciativas.

Em 2018, foram apoiadas 18 pessoas, num valor total de 79.783€, dos quais 77.916€ comparticipados pela Associação Salvador. Até

31/12/2018 foram incorridas despesas no valor de 43.998€.

Prevenção Rodoviária

RESULTADOS OBTIDOS APOIADOS19

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, email ou outros formulários.

Abrangência: Nacional.

Apoio Financeiro 2018: Crowdfunding via campanhas específicas, Doadores particulares e Fundos próprios da Associação.

FICHA DE PROJETO

Bryan Lopes - Formação

Graça Cardoso - Formação
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Prevenção Rodoviária

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

 António Santos, Lisboa | Paraplegia | Reparação de cadeira de rodas elétrica

 Carla Oliveira, Lisboa | Osteogénese Imperfeita| Adaptação de Portas da Habitação

 Deolinda Paula Santos, Porto | Amputação de membro inferior | Reparação de automóvel

 José Almeida, Portalegre | Paraplegia | Handbike

 Maria Antónia Sequeira, Lisboa | Osteogénese Imperfeita| Adaptação de Casa de Banho

 Maria da Graça Cardoso, Porto | Espinha Bífida, Mielomeningocelo e Hidrocefalia | Adaptação de Casa de Banho

 Maria de Fátima Lopes, Portalegre | Paralisia Cerebral | Calha de Boccia

 Matilde Coutinho, Porto | Síndrome Di George | Adaptação de automóvel

 Raquel Saraiva, Açores | Paraplegia | Handbike

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

 Bryan Lopes, Lisboa | Tetraplegia | Cadeira de Rodas e Standing Frame

 Carlos Marinho, Santo Tirso | Paralisia Cerebral | Adaptação de Automóvel

 Isnaba Gomes, Lisboa | Paraplegia | Formação - Preparação para Acesso ao Ensino Superior

 Joaquim Delgado, Lisboa | Tetraplegia | Prancha de Surf Adaptada

 Luís André, Ourique | Paraplegia | Equipamento Desportivo

 Maria José Moreira, Lousada | Amputação Membro Superior | Reparação do Automóvel

 Patrícia Santos, Lisboa | Paralisia Cerebral | Atrofia da | Cadeira de Rodas Elétrica

 Rodrigo Gorjão Henriques, Lisboa | Paraplegia | Automóvel Adaptado

 Santiago Paulos, Sintra | Síndrome da Duplicação MECP2 | Terapias complementares

AcessibilidadesAcessibilidades
Conhecimento Integração Sensibilização

APOIOS ATRIBUÍDOS 

Outros Apoios Atribuídos

Joaquim Delgado –
Equipamentos Desportivos

António Santos, reparação 
cadeira de rodas elétrica

Matilde Coutinho, adaptação 
viatura
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Apoio ao Emprego

Sabendo do enorme potencial de impacto que a integração profissional tem na vida das pessoas com deficiência motora, a
Associação Salvador tem apostado nesta área desde 2015 em Lisboa. Em 2018 demos início ao projeto no Porto, com a abertura
de uma delegação e afetação de duas colaboradoras.

As iniciativas desenvolvidas incluem acompanhamento individual de candidatos, desenvolvimento de ações 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: Lisboa e Porto.

Apoio Financeiro 2018: Fundação PT, REN e Santander. 

Outros Parceiros: Lisboa – GRIT Lead with Purpose, KPMG, Jason Associates; Porto – UPTEC, Sapana, Cidade das Profissões.

RESULTADOS OBTIDOS

AcessibilidadesAcessibilidadesAcessibilidadesAcessibilidades
Conhecimento Integração Sensibilização

Lisboa Porto

Nº candidatos acompanhados 56 39

Nº reuniões com empresas 52 23

Nº de empresas e candidatos no Encontro de Recrutamento 19/24 9/18

Nº de candidatos integrados diretamente pela Associação 6 1

Nº de candidatos colocados de forma autónoma 6 10

Workshop “LinkedIn” - Lisboa

Encontro Recrutamento - Porto

Bootcamp - Porto

Workshop “Medidas de 
Incentivo à contratação” -

Porto

DESCRIÇÃO
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Desporto Adaptado

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 2018 com a oferta de 10 atividades: cardiofitness/ musculação, ciclismo (handbikes), dança, yoga,
vela, canoagem, remo, surf, padel e hipoterapia.

No surf, continuámos a investir em atletas com maior motivação de passar para um nível de competição e na dança apostámos na
marcação de espetáculos para o nosso grupo de dança, levando as suas atuações a vários pontos do país.

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 2018: Projeto cofinanciado pelo Programa de Financiamento a Projetos pelo INR, I. P. (yoga), Liberty Seguros e REN.

Parceiros: APCL, CM Cascais, Escola Superior de Educação de Lisboa, Fundação Inatel, Marina do Parque das Nações, CRC Quinta dos 

Lombos.

 48 utentes do Espaço Desportivo Adaptado (média 8 alunos/aula);

 42 aulas de yoga (16 participantes diferentes, média de 5 alunos/aula);

 30 aulas de vela adaptada (14 participantes diferentes);

 27 dias de aulas de surf adaptado/ 114 aulas individuais (30 participantes diferentes);

 37 aulas de dança, 8 atuações do grupo de dança (8 participantes regulares);

 24 aulas de padel (7 participantes diferentes);

 160 sessões de hipoterapia (7 cavaleiros);

 Dia do Desporto Adaptado com 57 participantes com deficiência motora.

Prevenção Rodoviária

RESULTADOS OBTIDOS PESSOAS APOIADAS EM 10 MODALIDADES

AcessibilidadesAcessibilidadesAcessibilidadesAcessibilidades
Conhecimento Integração Sensibilização

Dança

Surf

Handbikes

Vela

120

DESCRIÇÃO
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Eventos de Convívio

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, as experiências, o aumento da autoestima e a autonomia.

FICHA DE PROJETO

Objetivos: Promover a integração e fomentar a partilha de experiências entre pares, levando a uma maior participação social.

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

Apoio Financeiro 2018: Projeto cofinanciado pelo Programa de Financiamento a Projetos pelo INR, I. P. (Férias Além Tejo e Natal

para todos), Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Principais Parceiros: BP, C. Santos VP, Central de Cervejas, Hotéis Vila Galé.

PARTICIPAÇÕES DE PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA | 128 DIFERENTES

Prevenção Rodoviária

RESULTADOS OBTIDOS

Passeio de Barco no Escaroupim

Evento Localização
Nº participantes com 

deficiência
Avaliação

Open Day deVela Lisboa 25 3,8

Visita a Serralves com Almoço Porto 8 3,5

Parque Aventura Vila do Conde 52 3,7

Passeio de Barco com Almoço Escaroupim 30 3,6

Surf e Desenvolvimento Pessoal Ericeira e Mafra 18 3,9

Fim de semana de Atividades Náuticas e Culturais F. Zêzere e Batalha 26 3,9

Semana de Férias no Alentejo/ Férias Além Tejo Torrão 29 3,1

Almoço de Natal/ Natal para Todos Lisboa 78 3,5

Semana de Ski Adaptado Serra Nevada 17 3,6

283

AcessibilidadesAcessibilidades
Conhecimento Integração Sensibilização

Atividades Náuticas e Culturais 
em Ferreira do Zêzere

Surf e Desenvolvimento Pessoal 
na Ericeira

Open Day de Vela Adaptada, em 
Lisboa

DESCRIÇÃO
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Sensibilização em Escolas

Em 2018 desenvolvemos o projeto de sensibilização em escolas através de dois programas para faixas etárias distintas: palestras
dirigidas a alunos do 3º ciclo e secundário e espetáculos de marionetas para crianças de jardim de infância e 1º ciclo. Nas palestas,
o orador é um embaixador da Associação Salvador com deficiência motora e testemunho de vida marcante, os espetáculos de
marionetas são dinamizados por uma marionetista.

FICHA DE PROJETO

Objetivos: Sensibilizar as crianças e 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 3 e 18 anos.

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

Apoio Financeiro 2018: Fundos Próprios.

Parceiros: BP.

Prevenção Rodoviária

RESULTADOS OBTIDOS

Tipo de Sensibilização Localização Nº de Escolas Nº alunos

Palestras em Escolas Secundárias Lisboa, Sintra, Loures 11 906

Palestras em outras Entidades (Universidades/Empresas) Vila Real 1 13

Espetáculos de Marionetas
Lisboa, Estoril, Miranda do Corvo, 
Almada, Amarante, Oliveira de Azeméis

12 1.374

2 209 ALUNOS IMPACTADOS

Espetáculos de Marionetas 
“A inclusão nas nossas mãos”

Palestras em Escolas

Conhecimento Integração Sensibilização

DESCRIÇÃO
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Prevenção Rodoviária

Portugal apresenta uma elevada taxa de sinistralidade rodoviária, que infelizmente tem vindo a aumentar. Muitos destes
acidentes de viação estão na base de casos de deficiência motora adquirida, o que levou a Associação Salvador a apostar nesta
área através de várias 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.

Para além destas iniciativas, 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 2018: BP (parceria), Locarent.

O “Desafio BP Segurança ao Segundo 2018” decorreu entre os meses de Janeiro e Maio. Na primeira fase estiveram envolvidos
272 alunos, a representar 52 equipas, de 15 distritos. O grupo vencedor, Equipa Acidentados, da EPED - Escola Profissional de
Educação para o Desenvolvimento no Monte da Caparica, desenvolveu um spot publicitário sobre o tema “Velocidade excessiva".

Realizámos também 1 ação “Regresso Seguro” no final do ano em Lisboa, na qual sensibilizámos jovens para a importância de
comportamentos preventivos no regresso a casa, após momentos de diversão noturna.

Prevenção Rodoviária

RESULTADOS OBTIDOS

BP Segurança ao Segundo

Ação Regresso Seguro
no Cais do Sodré

Conhecimento Integração Sensibilização

DESCRIÇÃO
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Acessibilidades

Prevenção Rodoviária

A falta de acessibilidade é uma das principais condicionantes à plena integração das pessoas com deficiência motora na
sociedade. A lei tem mais de 20 anos, no entanto ao longo deste período a fiscalização tem sido praticamente inexistente e, por
outro lado, são previstas muitas exceções. Existe ainda um grande caminho a percorrer.

Em 2018, iniciámos o projeto chamado “Portugal Mais Acessível”, que pretende realizar ações de sensibilização e promover
parcerias e ações concretas para levar à mudança nesta área. Lançámos também a aplicação “+ Acesso para todos” que veio
permitir o mapeamento de espaços acessíveis e não acessíveis, bem como facilitar a realização de reclamações relativas à falta de
acessibilidades em espaços públicos e privados.

Objetivos: sensibilizar e envolver a sociedade civil na deteção e denúncia de situações 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 2018: SIC Esperança (através do prémio 25 anos SIC), Partners, Digital-Works, Garage.

FICHA DE PROJETO

Conhecimento Integração Sensibilização

 20 ações de sensibilização, das quais destacamos:

 Lançamento da app “+ Acesso Para Todos”;

 Passeio com o Presidente da República e Secretária de Estado para a Inclusão das Pessoas com Deficiência;

 2 campanhas multimeios: “Crossability” (premiada internacionalmente) e “A Reserva”;

 O verdadeiro Mapa do Metro.

 30 reuniões de Sensibilização com Entidades relevantes (INR, Câmaras Municipais, ASAE, Carris, Metro, CP, entre outras).

 7 parcerias estabelecidas, incluindo Turismo de Portugal, Parques de Sintra, Zomato, Junta de Freguesia Avenidas Novas.

 Presença assídua com o tema nos principais meios nacionais – imprensa escrita e televisão.

RESULTADOS OBTIDOS RECLAMAÇÕES650

DESCRIÇÃO
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Comunicação

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

instagram e através da presença em meios de comunicação (entrevistas, comunicados de imprensa).

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, com o

objetivo de 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;

 Site: 138.077 visitas em 2018, dos quais 108.263 visitantes únicos

 Notícias no website: 49 notícias publicadas sobre os projetos da Associação Salvador

 Newsletters: 4

 Facebook: 148.873 fãs 3,11%

 Clipping: 513 notícias na comunicação social (47 em televisão)

AAV de 4.386.400€ 64,3% (AAV - valor monetário das notícias tendo por base a quantificação do custo publicitário)

 Base de dados: 3.028 pessoas com deficiência registadas; das quais 244 são novos contactos de 2018

RESULTADOS

DESCRIÇÃO
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RENOVAÇÃO DE PROTOCOLOS E NOVOS MECENAS:

Mecenas Platina

Mecenas Ouro

Mecenas Prata

Angariação de Fundos (1/2)

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

PRINCIPAIS ATIVIDADES DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS - EMPRESAS
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Angariação de Fundos (2/2)

CAMPANHA DE CONSIGNAÇÃO DO IRS:

Divulgámos durante os meses de março a maio a possibilidade de atribuir 0,5% do IRS. Desenvolvemos ações em empresas, centros
comerciais e restaurantes e fizemos divulgação através de email, 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
2018, continuámos a divulgar esta possibilidade de apoio, sobretudo junto das pessoas com deficiência motora e familiares. Em 2018,
contámos com a inscrição de 286 novos amigos, totalizando 451 amigos ativos.

JUNTOS PELA ASSOCIAÇÃO SALVADOR:

Este projeto desenvolve-se em vários concelhos de todo o país, desafiando a comunidade local a promover eventos de angariação de
fundos que apoiam uma instituição local e a Associação Salvador, tendo-se realizado em 2018 nos seguintes concelhos: Caldas da
Rainha, Marco de Canavezes, Santarém, Torres Vedras e Viana do Castelo.

SUNSET SOLIDÁRIO:

Realizámos o 2º sunset solidário, com cocktail num catamaran no Rio Tejo, com DJ e um Chef a bordo, direcionado sobretudo para
mecenas, parceiros e todos os que seguem e se identificam com a missão da Associação Salvador.

CAMPANHA DO “BARRETE SOLIDÁRIO”:

Em dezembro, promovemos a venda de barretes solidários, através de parcerias com o H3, Rádio Popular, Santini e outras empresas e
instituições de todo o país. O Pai Natal Solidário chegou da Lapónia, com o apoio da TAP e cobertura da RTP.

15º ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO SALVADOR:

Realizámos diversas iniciativas comemorativas do nosso 15º Aniversário. Destaque para o lançamento do livro “Associação Salvador,
15 anos a Mudar Vidas” na sede do Banco de Portugal, bem como a Gala do 15º Aniversário, realizada no Palácio de Queluz.

PRINCIPAIS ATIVIDADES DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS - PARTICULARES
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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.

215 VOLUNTÁRIOS

Atividade
Nº de voluntários 
com deficiência

Nº de voluntários de 
empresas

Nº total de voluntários
Nº total de horas 

oferecidas

Desporto Adaptado 4 18 108

Emprego 8 212

Eventos de Convívio 40 2 112

Angariação de Fundos 2 35 2 450

Ação Qualidade de Vida e Banco de Ajudas 
Técnicas Desportivas

2 1 440

Sensibilização em Escolas e Prevenção Rodoviária 2 5 76

Acessibilidades 54 44 107 207

Total 58 48 215 6 605

6 605 HORAS OFERECIDAS
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Análise Financeira

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (VALORES EM €)
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Análise Financeira

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA 
PARA O PERÍODO FINDO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (VALORES EM €)
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Análise Financeira

2018 2017

Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo

Recebimentos de clientes / beneméritos / patrocinadores /doadores / associados / membros 948 236,77 885 677,55

Pagamentos de apoios -219 272,15 -153 620,90

Pagamentos a fornecedores -406 910,20 -264 594,44

Pagamentos ao pessoal -301 362,77 -214 851,55

Caixa gerada pelas operações 20 691,65 252 610,66

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento

Outros recebimentos/pagamentos 12 284,52 -1 327,16

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) 32 976,17 251 283,50

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Activos fixos tangíveis -100 299,22 -29 312,79

Activos intangíveis

Investimentos financeiros

Outros activos -21 597,28 -21 293,12

Recebimentos provenientes de:

Activos fixos tangíveis

Activos intangíveis

Investimentos financeiros

Outros activos

Subsídios ao investimento

Juros e rendimentos similares 1 466,17 2 251,38

Dividendos

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) -120 430,33 -48 354,53

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) -87 454,16 202 928,97

Efeito das diferenças de câmbio

Caixa e seus equivalentes no ínicio do período 987 903,26 784 974,29

Caixa e seus equivalentes no fim do período 900 449,10 987 903,26

RUBRICAS
PERÍODOS

NOTAS

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PARA O 
PERÍODO FINDO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018 
(VALORES EM €)
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Análise Financeira

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS 
NO PERÍODO FINDO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (VALORES EM €)

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS 
NO PERÍODO FINDO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (VALORES EM €)



ANEXOS
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ANEXOS

Entidades Parceiras

Banco de Portugal | Brisa | Cimilonga | CTT | Delta Cafés | Fundação Calouste Gulbenkian | Fundação PT | Fundação
Vodafone | Guess | KPMG | Liberty Seguros | Locarent | Mário Daniel Produções | Novo Banco | Programa Nacional de
Financiamento a Projetos pelo INR, I.P. | REN | Santa Casa da Misericórdia de Lisboa | Santander | Semapa | SIC Esperança |
Tipocor | WaterX

APOIOS FINANCEIROS
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ANEXOS

Entidades Parceiras

A Marmita | Adega Mãe | Agriloja | Aldeia da Mata Pequena | Altis Hotéis | Alto Comissariado para as Migrações | Alto Patrocínio da
Presidência da República | Antena 1 | APCL | Areias do Seixo | Associação Mithós | Auditório Sra. da Boa Nova do Estoril | Avibom |
Bimbo | BOL - Bilheteira Online | BP | Casa da Comida | Casino Estoril | Café Garrett | CCA Advogados | CCB | Convento do
Espinheiro | Central de Cervejas | Centro Pastoral de Torres Vedras | Choupana Café | Cidade das Profissões | Cision | CM Cascais |
CM Lisboa | CMTV | Coro da REN | C. Santos VP | DCK | Delta Cafés | DHM Hotels | DoubleTree by Hilton | Ecosaúde | Enseada
Capital | Euro Estates | ESCO | Escola Superior de Educação de Lisboa | Essência Completa | Federação Portuguesa de Desporto
Adaptado | Festa Aluga | Fidelidade | Fora | Frueat | Fundação Calouste Gulbenkian | Fundação Inatel | Fundação Liga | Fundação
PT | Imperial | Garagem Alameda | Grafivedras | GRIT Lead with Purpose | Grupo All Dança | Grupo VIPS | Grupo Total Media |
Guess | H2O Hotel | H3 | Hertz | Havas Worldwide | Herdade Vale da Rosa | Hotel da Música | Hotéis Real | Hotéis Vila Galé | Hotel
Essence inn Marianos | Intercontinental Hotel | Iswari | João Portugal Ramos | Last Lap | Lateral Creative Studios | Leds4Dance |
Liberty Seguros | Lidergraf | Light Rent | LG | Malagueta Produções Audiovisuais | Marina do Parque das Nações | Marlene Vieira,
Lda | Memmo Hotel | My Story Hotels | Nestlé | Nobre | NOS | Olá Gelados | PAEZ | Palácio do Correio Velho | Palmeiro Foods |
Pancrisp | Partners | Parques de Sintra | Pastelaria Aloma | Pepsico | Petiz em Linha | PHC Hotels | Pingo Doce | Podium – Volta a
Portugal | Porto Canal | Pousadas de Portugal | Quinta do Crasto | Rádio Comercial | Rádio Popular | RITZ | RTP | RTP+ | Saldanha
Residence | SANA Hotels | Santini | Sapana | Sesimbra Hotel&Spa | SIBS | SIC | SPA | Suntory | TAP | Teatro Nacional D. Maria II |
Teatro da Trindade da Fundação INATEL | The Oitavos | The Pr1me Energize Hotel | Tróia Design | TRYP Hotels | Ticketline | UPTEC |
Urbanos | Voltz600

Álvaro Siza Vieira | Ana Jotta | António Mendes | César Salgueiro | Cláudio Cardoso | David Fonseca | David Sousa | Dinis Almeida |
Dino Alves | Eduardo Salavisa | Eduardo Soto Moura | Filipa Sáragga | Goreti Roças | Hugo Pereira | Inês Teles | Ivan Rodrigues | José
Leal | Luís Laroche | Mafalda Carvalho | Maria Alexandra Silva | Maísa Champalimaud | Miguel Ângelo | Miguel Gameiro | Nikias
Skapinakis | Nuno Rodrigues | Pedro Cabrita Reis | Ricardo Reis Pinto | Sara Livramento | Sara Pinho | Vanessa Oliveira | Vhils
(Alexandre Farto)

APOIOS NÃO FINANCEIROS




