




Promover a inclusão das pessoas com deficiência motora na 

sociedade e melhorar a sua qualidade de vida, potenciando os seus 

talentos e sensibilizando para a igualdade de oportunidades.
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A celebrar o primeiro ano da Delegação do Porto e com o objetivo de aumentar a 

sua notoriedade, realizámos diversas iniciativas a norte do país. Pela primeira vez, 

realizámos a entrega de apoios da Ação Qualidade de Vida na cidade invicta, 

promovemos um jantar para empresários na Casa da Música, participámos em diversas 

palestras na região, entre outras iniciativas.

Criada em 2018, a rede de Embaixadores cresceu e é atualmente composta por  

12 pessoas com deficiência motora. Em 2019, participaram em mais de 40 ações  

de sensibilização em escolas e representaram-nos institucionalmente, em mais de 60 

reuniões, iniciativas de sensibilização e contactos com a imprensa.

Na área do Conhecimento, realizámos o Encontro sobre Lesões Vertebro-Medulares, 

no qual procurámos dar resposta às maiores questões sobre o que está a ser feito 

e o que podemos esperar de investigação nesta área. Em 2019, voltámos também a 

atualizar o Manual Para Pessoas Com Deficiência Motora, que permite o acesso fácil  

a informação útil sobre os apoios e respostas existentes nesta área.

Na área da Integração, atribuímos 142.525 euros em apoios a pessoas com deficiência 

motora e comprovada carência financeira, através da 12ª edição da Ação Qualidade de 

Vida, contribuindo assim para a melhoria da qualidade de vida de 43 pessoas. 

O Projeto de Apoio ao Emprego, continuou a sua rota de expansão. Foi criada 

a medida “Estágios Trampolim” que, ao mesmo tempo que proporciona aos candidatos 

uma experiência formativa em contexto de trabalho, permite às empresas desmistificar 

alguns preconceitos relativamente à capacidade das pessoas com deficiência. 

A Associação Salvador contribuiu para a integração no mercado de trabalho, através 

de emprego ou estágio, de 33 candidatos, em 2019.

No desporto, adicionámos a prática de natação, passando, assim, a disponibilizar 

11 modalidades desportivas, a um total de 127 praticantes regulares.

Em 2019, mantivemos a aposta nos eventos de convívio. Em outubro, voámos até aos 

Açores, pela primeira vez, com 20 pessoas com deficiência motora. Uma experiência 

única, que ficará na memória de cada um dos participantes.

Na área da Sensibilização, realizámos palestras e espetáculos de marionetas, em 

40 escolas.

A falta de acessibilidades continua a ser uma das nossas principais preocupações 

e, neste sentido, em 2019 mantivemos a forte aposta nesta área. Em janeiro, colocámos 

“um Tribunal, em Tribunal”, por violação das normas técnicas de acessibilidade. 

Em junho, entregámos 813 reclamações ao Primeiro-Ministro. Em outubro, realizámos, 

pela primeira vez, o “Dia das Acessibilidades”, uma ação de grande impacto que 

envolveu 12.286 jovens, de norte a sul do país.

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!

MENSAGEM 
DO PRESIDENTE

Salvador Mendes de Almeida

Fundador e Presidente da Associação Salvador
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SENSIBILIZAÇÃO

ÁREAS DE INTERVENÇÃO  
E PROJETOS 2019

SENSIBILIZAÇÃO EM ESCOLAS

Promoção de palestras e peddypapers em escolas e teatros 

de marionetas em jardins de infância, para desmistificar o tema 

da deficiência.

PREVENÇÃO RODOVIÁRIA

Participação como parceiros na Campanha BP Segurança 

ao Segundo e realização de ações em zonas de diversão noturna.

ACESSIBILIDADES

Desenvolvimento de ações de sensibilização. Realização de serviços 

pontuais de consultoria.

ENCONTRO SOBRE LESÕES VERTEBRO-MEDULARES

Divulgação dos avanços científicos, clínicos e terapêuticos ao nível 

da abordagem ao paciente com lesão vertebro-medular.

MANUAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MOTORA

Disponibilização de informação  sobre apoios existentes, forma de 

os obter, contactos úteis para pessoas com deficiência motora 

e outros temas relevantes.

AÇÃO QUALIDADE DE VIDA

Apoio direto a pessoas com deficiência motora e comprovadas 

carências financeiras em três categorias: Equipamentos Desportivos, 

Formação e Emprego, Criação do Próprio Negócio, Obras em Casa.

APOIO AO EMPREGO

Capacitação dos candidatos, através de orientação vocaciona 

e formação, sensibilização de empregadores e integração 

profissional.

DESPORTO ADAPTADO

Disponibilização das seguintes modalidades, de forma regular: 

cardiofitness/musculação; ciclismo; dança; yoga; vela, canoagem; 

remo; surf; hipoterapia; padel e natação.

EVENTOS DE CONVÍVIO

Eventos lúdicos, culturais e desportivos, que visam fomentar 

a partilha de experiências e aumento da autoestima.
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O encontro sobre a temática da Lesão Medular, que 

temos vindo a organizar anualmente, com o objetivo 

de fazer chegar mais longe o conhecimento sobre os 

avanços na investigação nesta temática, realizou-se 

este ano no Centro de Medicina de Reabilitação de 

Alcoitão. Este momento foi dinamizado por 

investigadores portugueses conceituados que 

transmitiram de forma simples os avanços mais 

significativos na área das lesões medulares.

Estes encontros pretendem reconhecer e estimular a 

investigação médica e científica em Portugal, 

divulgar os avanços na investigação e transmitir 

esperança. Pretendem ainda criar momentos de 

contacto entre pacientes e investigadores, 

facilitadores de uma melhor compreensão do 

progresso efetuado na área científica e da sua 

importância para as pessoas que vivem com uma 

lesão medular.

Para além do encontro, divulgamos também 

periodicamente os resultados mais relevantes 

relacionados com a investigação nesta área e, em 

2019, estivemos presentes em 2 conferências sobre o 

tema, organizadas por parceiros (Encontro sobre 

Lesões Medulares no Centro de Reabilitação do 

Norte e Conversas iMM, organizado pelo Instituto de 

Medicina Molecular de Lisboa).

ENCONTRO SOBRE LESÕES 
VERTEBRO-MEDULARES

Público-alvo: investigadores, médicos, profissionais da área  

da reabilitação, pessoas com deficiência motora e suas famílias. 

Abrangência: Nacional.

Apoio Financeiro: Fundos Próprios.

Outros Parceiros: Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão  

e Instituto de Investigação em Ciências da Vida e da Saúde 

da Universidade do Minho.

87 9 3,7

Participantes Oradores Avaliação global do Simpósio, 
num máximo de 4



14 15

Relatório de Atividades 2019CONHECIMENTO

MANUAL PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA MOTORA

O Manual para Pessoas com 

Deficiência Motora foi 

desenvolvido em 2017, com o 

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.

As áreas e temáticas abordadas 

através do Manual englobam 

apoios e benefícios disponíveis, 

normas de acessibilidade, 

informação sobre produtos de 

apoio, emprego, desporto, entre 

outros. Esta informação é revista 

anualmente, tendo em 2019 sido 

lançada a 4ª edição.

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 2019: Fundos próprios. 

Apoio Conteúdos e Revisão: Fidelidade e Instituto 

Nacional de Reabilitação.

visualizações no website 

e 511 downloads.

1427
e atualização de conteúdos 

do manual.

Revisão

RESULTADOS OBTIDOS

150
exemplares para distribuir a 

organizações que trabalham 

na área da deficiência, 

assistentes sociais e pessoas 

com deficiência.
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Na Ação Qualidade de Vida 2019, apoiámos 

um total de 41 candidatos: Equipamentos 

Desportivos (20), Formação e Emprego (7), 

Obras em Casa (14), Criação do próprio 

negócio (0). O valor total dos apoios atribuídos 

foi de 158.006¤, dos quais 139.547¤ foram 

comparticipados pela Associação Salvador. 

Recebemos 89 candidaturas, cujos pedidos 

totalizaram 321.300¤. Após a triagem e 

verificação das candidaturas, 75 passaram 

para a fase de análise pelo júri. Os custos 

incorridos até 31/12/2019 com este programa 

ascenderam a 77.425¤.

Ainda em 2019, através de um esforço extra 

de angariação de fundos, conseguimos apoiar 

mais 2 pessoas, no valor de 2.977,7¤, 

totalmente comparticipados pela Associação 

Salvador, até 31/12/2019.

APOIOS 

ATRIBUÍDOS 

AÇÃO 
QUALIDADE DE VIDA

A Ação Qualidade de Vida é um processo de 

candidatura anual para atribuição de apoios diretos e 

pontuais a pessoas com deficiência motora, 

incentivando uma vida ativa e promovendo a sua 

autonomia e integração na sociedade. Contamos 

com um júri especializado por categoria, que analisa 

as candidaturas de acordo com critérios 

pré-definidos e seleciona os casos prioritários. Desta 

forma, conseguimos uma análise o mais isenta e justa 

possível.

Em 2019, realizou-se a 12ª edição desta iniciativa e os 

apoios atribuídos enquadraram-se nas seguintes 

categorias:

Equipamentos Desportivos – visa potenciar a prática 

desportiva atribuindo os equipamentos adaptados 

necessários. 

Formação e Emprego – visa promover a integração 

profissional e/ou aumentar as competências para 

uma maior integração.

Criação do próprio negócio – visa estimular o 

empreendedorismo para uma maior autonomia.

Obras em casa – visa eliminar barreiras para uma 

vida com dignidade.

Público-alvo: Pessoas com deficiência motora 

e reduzidos recursos financeiros. 

Divulgação: Base de dados, website e redes 

sociais da Associação Salvador, Centros de 

Reabilitação, Instituições na área da deficiência, 

Câmaras Municipais, Centros de Saúde, entre 

outros.

Abrangência: Nacional.

Apoio Financeiro 2019: Brisa, Delta, Novo 

Banco e Semapa. Campanhas ou contactos 

específicos permitiram ainda que várias  

empresas e particulares tenham apoiado.

Outros Apoios: BP, Fundação Altice.

RESULTADOS OBTIDOS
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APOIOS ATRIBUÍDOS

1. Equipamentos Desportivos

Ana Catarina Araújo | Viana do Castelo | Kit de Boccia

André Teixeira | Porto | Barco Skiff Adaptado para Remo

Bruno Alves | Lisboa | Kit Bolas de Boccia

Daniel Azevedo | Viana do Castelo | Calções de competição de Natação Adaptada

Eduardo Rodrigues | Setúbal | Cadeira de rodas de Andebol 

Filomena Oliveira | Leiria | Handbike Quickie Shark RS

Francisco Costa | Braga | Cadeira de rodas de Basquetebol

Hélder Freitas | Braga | Cadeira de rodas de Basquetebol

Inês Teixeira | Madeira | Kit de bolas de Boccia e rampa

João Campante | Setúbal | Handbike

João Pinto | Setúbal | Grua de Transferência para a prática de Remo

Luís Cordeiro | Leiria | Kit e calha de Boccia

Noel Coelho | Faro | Equipamento Individual de Vela

Norberto Mourão | Lisboa | Canoa V1

Pedro Marques | Porto | Cadeira de rodas de Andebol

Ricardo Galante | Lisboa | Kit de Bolas de Boccia

Sara Gonçalves | Madeira | Calha de Boccia

Susana Vicente | Porto | Kit de bolas de Boccia e calha

Telmo Costa | Açores | Calha de Boccia

Tiago Silva | Porto | Kit de Bolas de Boccia

2. Formação e Emprego

Dioneuza da Conceição | Setúbal | Curso de Estética (Unhas de Gel)

Edmerson Gomes | Cacém | Automóvel usado

José Fernando Dias | Vila Nova de Gaia | Automóvel

Nuno Silva Pereira | Matosinhos | Curso de Inglês

Rui Machado | Vila Nova de Gaia | Equipamento Informático

Sérgio Jardim | Funchal | Equipamento Informático

Vitor Afonso | Póvoa de Varzim | Equipamento Informático

Apoios Extra:

Inês Teixeira | Lisboa | Hipoterapia

Família Nobre | Lourinhã | Apoio de Enfermagem

3. Obras em Casa

Acácia Maria Moreira Oliveira | Armamar | Adaptação WC

André Teixeira | Marco de Canaveses | Adaptação WC

Catarina Alexandra Morais Moura | Valongo | Adaptação WC

Cláudio Alexandre Abreu Alveno | Funchal | Cadeira Elevatória

Cristina Margarida Sousa Gouveia | Funchal | Plataforma elevatória no interior da moradia

Filipe Manuel Machado Moura | Resende | Adaptação WC

Florbela Rodrigues Silva | Porto | Adaptação WC

Gabriel Gousson | Santa Cruz do Bispo | Adaptação WC

João Pedro Sousa Santos | Óbidos | Adaptação WC e quarto

José Carlos Magalhães de Barros | Rio Tinto | Grua elevatória e adaptações na habitação

Manuel Gaspar Esteves Pereira | Monção | Plataforma Elevador de Escada

Manuel José Silva Feliciano | Montijo | Adaptação WC

Mariana Rodrigues Lourenço da Silva | Cadaval | Adaptação WC

Victória Fernandes da Costa Matos | Almada | Adaptação WC
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APOIO 
AO EMPREGO

Tendo em consideração o 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 e desde 2018 no Porto. 2019 foi um ano 

importante para a consolidação do projeto a Norte.

As iniciativas desenvolvidas em 2019 incluíram o 

acompanhamento individual de candidatos, 

desenvolvimento de ações de formação, 

sensibilização de entidades para uma empregabilidade 

inclusiva, nomeadamente através da partilha de boas 

práticas e exemplos de sucesso, apoio na prospeção 

direcionada, encaminhamento de candidatos para 

ofertas e realização de dois Encontros de 

Recrutamento. Desenvolvemos também o conceito 

de estágio trampolim, através do qual 9 candidatos 

tiveram oportunidade de colaborar com diferentes 

empresas. 

O objetivo destes estágios é dar a possibilidade de 

receberem formação em contexto de trabalho, 

ajudando a perceber o caminho que os participantes 

querem seguir em termos profissionais, ao mesmo 

tempo que as empresas têm contacto com as suas 

reais capacidades e desmistificam eventuais 

preconceitos. Destes candidatos, 3 ficaram 

empregados posteriormente na empresa onde 

realizaram o estágio.

Público-alvo: Pessoas com deficiência motora em situação de 

desemprego ou que pretendem mudar de emprego.

Âmbito de atuação: Lisboa e Porto.

Apoio Financeiro 2019: Deloitte Pact Fund, Fundação Altice, Santa 

Casa da Misericórdia de Lisboa e Santander.

Outros Apoios e Parceiros: APPC, BP, Cidade das Profissões, CM 

Porto, Cofidis, Cognizant, DoubleTree by Hilton Lisbon – Fontana 

Park, EDP, Fundação Calouste Gulbenkian, Hotéis Vila Galé, Inclusive 

Community Forum/ Nova SBS, Missão Continente, OED,  Partners, 

PWC, Redes Sociais das Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto, 

ROFF/ Associação Bússola, Sapana, Universidade do Porto e UPTEC.

Nº candidatos acompanhados

Nº reuniões com empresas

Nº de empresas/ candidatos no Encontro de Recrutamento

Nº de candidatos integrados diretamente pela Associação

Nº de candidatos colocados de forma autónoma

44

34

20/28

18

11

40

44

17/34

4

5

LISBOA PORTORESULTADOS OBTIDOS
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DESPORTO 
ADAPTADO

Público-alvo: Pessoas com deficiência 

motora, maioritariamente residentes 

no distrito de Lisboa.

Localização: Atividades desenvolvem-

se em Lisboa e Carcavelos.

Apoio Financeiro 2019: Coloplast, 

IPDJ, REN, Fundos Próprios.

Outros Apoios e Parceiros: A Marmita, 

APCL, BP, CM Cascais, CM Lisboa, 

CRC Quinta dos Lombos, Escola 

Superior de Educação de Lisboa, 

Fundação Inatel, Marina do Parque 

das Nações e Pizza Hut/ Ibersol.

Cientes da importância do desporto para a recuperação 

ou manutenção da condição física das pessoas com 

deficiência motora, para além dos benefícios evidentes 

a nível psicológico e de aumento da autoestima, temos 

vindo a reforçar o número de modalidades 

disponibilizadas, contando em 2019 com a oferta de 11 

atividades: cardiofitness/ musculação, ciclismo 

(handbikes), dança,  yoga, vela, canoagem, remo, surf, 

hipoterapia, padel e natação. 

Continuámos a organizar eventos desportivos, como o 

Dia do Desporto Adaptado e Open Days, para permitir 

o contacto com diferentes modalidades desportivas  

e incentivar a sua prática regular. Participámos também 

em eventos abertos à comunidade como forma de 

promoção de uma verdadeira inclusão e apoiámos  

a participação dos nossos atletas em diferentes provas.

41 utentes do Espaço Desportivo 

Adaptado (média 6 alunos/aula)

38 aulas de dança, 5 atuações do grupo 

de dança (8 participantes regulares)

Apoio à participação de 4 atletas  

em provas desportivas 2 provas 

de ténis de mesa, 1 maratona 

de Lisboa, Xfittest, 3 Corridas

39 aulas de padel 

(10 participantes diferentes)

45 aulas de yoga (8 participantes 

diferentes, média de 3 alunos/aula)

20 dias de aulas de surf adaptado, 

94 aulas individuais (29 participantes 

diferentes, 3 instituições)

25 aulas de vela adaptada  

(6 participantes diferentes)

Dia do Desporto Adaptado 

(57 participantes com deficiência 

motora)

6 participações em Eventos Abertos 

à Comunidade (4 corridas, 1 prova 

de crossfit, 1 Taça Ibérica de SUP)

190 sessões de hipoterapia 

(7 cavaleiros)

RESULTADOS OBTIDOS
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EVENTOS 
DE CONVÍVIO

Visita ao MAAT e Museu da Eletricidade

Visita à Casa da Música

MADE BY “Capta a Tua Essência”

Passeio na Ecopista do Dão

Surf e Desenvolvimento Pessoal

MADE BY “The best na Cozinha”

Semana de Férias no Algarve

MADE BY “Noite de fados”

Viagem aos Açores

Almoço de Natal 

Jantar de Natal 

Visita Christmas Fun Park

16

11

10

5

18

6

27

14

20

80

38

9

Lisboa

Porto

Porto

Viseu

Ericeira

Lisboa

Portimão

Lisboa

Ponta Delgada

Lisboa

Porto

Lisboa

3,6

3,7

4,0

3,8

3,9

4,0

3,9

3,5

3,7

3,8

3,7

-

Nº Pessoas com 

deficiência
LOCALIDADEEVENTOS

Avaliação 

(Max. 4)

Os eventos de convívio são 

atividades lúdicas, culturais ou 

desportivas, destinadas a pessoas 

com deficiência motora e seus 

familiares e amigos, promovidas 

regularmente para proporcionar 

experiências diferentes e 

enriquecedoras e sobretudo para 

fomentar o contacto, a partilha de 

informação e experiências entre 

pares, o aumento da autoestima e 

a autonomia.

Em 2019, procurando aumentar a 

confiança e autonomia das 

pessoas com deficiência motora 

quanto à sua capacidade de 

organização de momentos de 

convívio, criámos os “Eventos 

Made By”, eventos organizados 

pelas próprias pessoas com 

deficiência, com apoio logístico e 

financeiro da Associação Salvador.

Público-alvo: Pessoas com deficiência motora 

e respetivos acompanhantes/cuidadores; 

alguns eventos destinam-se apenas a pessoas 

com deficiência sem cuidadores.

Apoio Financeiro 2019: Governo dos Açores, 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Teprel, 

Fundos Próprios.

Outros Apoios e Parceiros: BP, C. Santos VP, 

Central de Cervejas, CM Lisboa, Crescaçor, 

Condado Portucalense - Sociedade de Vinhos, 

Lda, Encosta da Vila Wineyards, Futebol Clube 

do Porto, Gallo, Hotéis Vila Galé, Hotel Cascais 

Miragem, Quinta da Aveleda, SIC Esperança, 

Subnauta, SurfAddict.
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Em 2019, reforçámos a sensibilização em escolas com 

a inclusão de um novo programa para alunos do 2º 

ciclo – os peddypapers, que são percursos de 

levantamento de acessibilidades de espaços públicos 

e privados na envolvente escolar. Mantivemos a 

realização das palestras para alunos do 3º ciclo  

e secundário, nas quais o orador é um embaixador  

da Associação com deficiência motora e ainda  

os espetáculos de marionetas para crianças de jardim 

de infância e 1º ciclo, dinamizados por uma 

marionetista. Pontualmente, realizámos palestras  

de sensibilização em Universidades e em Empresas.

O objetivo deste projeto é sensibilizar as crianças e 

jovens para a temática da inclusão, pois estes têm um 

enorme potencial enquanto agentes de mudança, 

podendo contribuir de forma decisiva para uma 

sociedade mais igualitária.

SENSIBILIZAÇÃO 
EM ESCOLAS

Público-alvo: Alunos com idades entre os 

3 e os 25 anos.

Abrangência: Jardins de Infância, Escolas 

básicas, secundárias e Universidades em 

Portugal.

Apoio Financeiro 2019: Fundos Próprios e 

Programas de Apoio de Municípios – CM 

Albufeira, CM Barrancos, CM Lisboa, CM 

Lobos, CM Loures, JF Marvila.

Parceiros: BP.

Palestras em 

Escolas Secundárias

Palestras em 

outras Entidades 

(Universidades/Empresas)

Peddypapers 

em Escolas

Espetáculos 

de Marionetas

17

3

6

19

1.22819

3203

91934

1.11125

Nº de EscolasLOCALIDADETIPO DE SENSIBILIZAÇÃO Nº de AlunosNº de sessões

Albufeira, Azambuja, 

Barrancos, 

Câmara de Lobos, 

Castro Verde, Esposende, 

Oeiras / Linda-a-Velha, 

Oliveira de Azeméis, 

Portimão, Torres Novas.

Leiria, Lisboa, Madrid.

Barrancos, Lisboa, 

Câmara de Lobos.

Albufeira, Barrancos,  

Fornos de Algodres, Lisboa,  

Oeiras / Linda-a-Velha, 

Tondela.
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Público-alvo: Jovens. 

Abrangência: Nacional.

Apoio Financeiro 2019: Locarent.

Outros Apoios: BP.

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 de um 

dos maiores grupos de risco, as 

camadas mais jovens.

Nos últimos anos, temos desenvolvido 

várias ações de rua em locais de 

diversão noturna (“Ação Regresso 

Seguro”) e também divulgado 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.

O Desafio “BP Segurança ao Segundo 2019” 

decorreu entre os meses de Janeiro e Maio. 

Durante este período, foram submetidos a 

concurso 75 vídeos de equipas de estudantes 

entre o 9º e o 12º ano de escolaridade, 

coordenadas por um professor. 

A final do concurso teve lugar em Castelo 

Branco, tendo sido apurado o vencedor, a 

Equipa Riders, da Oficina do INA em Santo 

Tirso, que desenvolveu um spot publicitário 

sobre o tema “Cinto de Segurança”.

Realizámos também uma ação “Regresso 

Seguro” nos Santos Populares no Porto, na qual 

sensibilizámos jovens para a importância de 

comportamentos preventivos no regresso a 

casa, após momentos de diversão noturna. No 

âmbito desta ação distribuímos também 

manjericos com quadras alusivas ao tema da 

prevenção. Uma outra ação em dezembro teve 

de ser cancelada devido a condições 

atmosféricas.

RESULTADOS OBTIDOS
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ACESSIBILIDADES

A falta de acessibilidades é uma das principais 

condicionantes à plena integração das pessoas com 

deficiência motora na sociedade. A legislação tem 

mais de 20 anos e tem vindo a ser adaptada, no 

entanto grande parte dos espaços continua em 

incumprimento, a fiscalização tem sido praticamente 

inexistente e, por outro lado, a lei prevê muitas 

exceções. Existe ainda um longo caminho a percorrer. 

Através do trabalho que desenvolvemos nesta área, 

pretendemos sensibilizar e envolver a sociedade civil 

na deteção e denúncia de situações de falta de 

acessibilidade e no processo de criação das mesmas, 

bem como envolver as autoridades competentes 

num processo de fiscalização mais assertivo, 

pressionando para o cumprimento da Lei. 

Em 2019, continuámos a desafiar a comunidade para 

o mapeamento das acessibilidades nos espaços, 

através da app “+ Acesso para todos” e para a 

denúncia de espaços em incumprimento, 

encaminhando estas reclamações para as entidades 

competentes e pressionando para o cumprimento da 

lei. Realizámos várias ações de sensibilização, 

reunimos com diferentes entidades e promovemos 

parcerias com o objetivo de caminharmos, em 

conjunto, para uma mudança efetiva nesta área. 

Realizámos também projetos de consultoria, com  

o objetivo de melhorar as acessibilidades físicas  

e o atendimento a pessoas com mobilidade reduzida.

Público-alvo: População em geral.

Abrangência: Nacional. 

Apoio Financeiro 2019: Fundos próprios, 

Partners.

Avaliações, 1.343 downloads 

e 695 reclamações na  

App “+ Acesso Para Todos”.

2.571

Crianças envolvidas  

em peddypapers, realizado 

no “Dia das Acessibilidades”.

12.286

Ou colaboração em projetos 

de consultoria para os Parques 

de Sintra e Nova SBE. Início  

de um projeto de consultoria 

com a Ana Aeroportos.

Realização

Reclamações entregues  

ao Primeiro Ministro na ação 

de sensibilização realizada 

na Assembleia da República.

813

Estratégicas com entidades 

como Zomato e Waze.

Parcerias

RESULTADOS OBTIDOS

Reuniões de trabalho com 

entidades, como a Secretaria 

de Estado para a Inclusão  

das Pessoas com Deficiência, 

entre outras.

20

https://www.associacaosalvador.com/noticias/app-acesso-para-todos-vai-ajudar-a-quebrar-barreiras-e-reclamar-acessibilidades/1274/
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EMBAIXADORES

Abrangência: Nacional.

Apoio Financeiro 2019: Fundos Próprios.

Outros Apoios: BP, Hotéis Real.

Concretização de objetivos próprios, como o lançamento de grupo de autoajuda 

no Centro de Reabilitação do Norte, palestras em empresas, apoio na obtenção de 

produtos de apoio, redação de artigos, entre outros;

Apoio em mais de 50 iniciativas de angariação de fundos.

Mais de 230 classificações de espaços na App “+ Acesso para todos”;

60 representações institucionais em reuniões e media;

Participação em 40 ações de sensibilização em escolas (palestras e peddypapers);

Apoio na revisão do Manual para Pessoas com Deficiência Motora;

Consolidação do Kit de “Embaixador” online, com materiais de divulgação, 

manuais de procedimentos e outros documentos de apoio;

RESULTADOS OBTIDOS

EMBAIXADORES

Desde 2018 que temos vindo a 

apostar na capacidade das pessoas 

com deficiência motora enquanto 

porta-vozes e multiplicadoras do 

impacto do trabalho realizado pela 

Associação, através da criação da 

figura do Embaixador da Associação 

Salvador. 

Esta aposta permitiu levar mais longe 

o nosso trabalho, contando com um 

apoio de proximidade a nível regional 

na divulgação dos nossos eventos, 

projetos e oportunidades de apoio. 

Os embaixadores são, no fundo, uma 

extensão da equipa da Associação, 

representando-nos em palestras, 

escolas e empresas, reuniões 

institucionais, nos media, entre 

outros eventos, nomeadamente 

iniciativas de angariação de fundos.
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COMUNICAÇÃO

A Associação Salvador comunica 

regularmente as atividades que 

desenvolve através do site 

institucional, newsletter, facebook, 

instagram, linkedin 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 

e uma vez por mês no Centro de 

Reabilitação do Norte a divulgar os 

nossos projetos e comunicamos 

frequentemente com outros centros 

de reabilitação e instituições na área 

da deficiência.

• 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;

• Sensibilizar os decisores políticos e influenciar as políticas públicas relacionadas 

com a deficiência;

• Sensibilizar a sociedade para a inclusão das pessoas com deficiência e para 

a promoção de igualdade de oportunidades;

• 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.

OBJETIVOS

SITE 

142.564 páginas visitadas em 2019 

e 48.153 visitantes únicos;

RESULTADOS OBTIDOS

NOTÍCIAS NO WEBSITE 

64 notícias publicadas sobre 

os projetos da Associação Salvador;

NEWSLETTERS 

3;

FACEBOOK 

155 033 fãs      4,14%;

BASE DE DADOS 

3.115 pessoas com deficiência registadas, 

das quais 271 são novos contactos de 2019

CLIPPING 

513 notícias na comunicação 

social (53 em televisão) 

AAV de ¤7.028.657      60,2% 
(AAV - valor monetário das notícias tendo por 

base a quantificação do custo publicitário)

COMUNICAÇÃO
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MECENAS
PLATINA

MECENAS
OURO

MECENAS
PRATA

OUTRS
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ANGARIAÇÃO 
DE FUNDOS 

PRINCIPAIS ATIVIDADES 
DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS   
     EMPRESAS

 
 

MECENAS
PLATINA

MECENAS
OURO

MECENAS
PRATA

OUTRS
APOIOS

Em anexo, estão identificadas todas as empresas que contribuíram financeiramente 

ou com produtos e serviços para a Associação Salvador.

ANGARIAÇÃO DE FUNDOS
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ANGARIAÇÃO 
DE FUNDOS 

JUNTOS PELA ASSOCIAÇÃO SALVADOR
Este projeto teve início em 2018 e desenvolveu-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. Em 2019, realizou-se 

nos seguintes concelhos: Marco de Canavezes, 

Santarém/ Cartaxo e Viana do Castelo.

MARKETING DIRETO
Realizámos três campanhas ao longo do ano para 

apoio a casos que se candidataram à Ação 

Qualidade de Vida, divulgando através de email 

marketing e redes sociais.

CAMPANHA DO “BARRETE SOLIDÁRIO”
Em dezembro, promovemos pelo quinto ano 

consecutivo a venda de barretes solidários, através 

de parcerias com o H3, Café 3, Rádio Popular, 

Santini, Celeiro e outras empresas e instituições  

de todo o país. O Pai Natal Solidário chegou  

de veleiro, com a cobertura da RTP.

SUNSET SOLIDÁRIO
Realizámos o 3º 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.

PRINCIPAIS ATIVIDADES 
DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS   
     PARTICULARES

CARTÃO AMIGO
Ser “Amigo” da Associação Salvador é contribuir 

com um valor anual, a partir de 24¤, para  

a concretização dos nossos projetos. Em 2019, 

continuámos a divulgar esta possibilidade  

de apoio, sobretudo junto das pessoas com 

deficiência motora e familiares. Contámos com 

a inscrição de 157 novos amigos, totalizando 

427 amigos ativos.

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 e televisão.

ANGARIAÇÃO DE FUNDOS
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VOLUNTARIADO

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. 

Em 2019, consolidámos a nossa bolsa de voluntariado 

especializado para eventos (pessoas que apoiam em 

tarefas como higiene pessoal, alimentação, entre 

outros), contando atualmente com 25 voluntários 

regulares.

• 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.

OS NOSSOS OBJETIVOS SÃO OS SEGUINTES:

* Destes, 16 receberam uma bolsa de compensação pelo trabalho desenvolvido.

Desporto Adaptado

Emprego

Eventos de Convívio

Angariação de Fundos

Acessibilidades

Apoio Administrativo

Total

52

8

17

83

2

1

163*

164

386

1 144

1783

200

980

4657

ATIVIDADES Nº de voluntários Nº de horas oferecidas

163

4.657
Voluntários

horas oferecidas

VOLUNTARIADO
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ANÁLISE 
FINANCEIRA

ANÁLISE FINANCEIRA

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS

ACTIVO

Vendas e serviços prestados 17 31 863,68 31 548,84

Subsídios, doações e legados à exploração 18 965 694,15 949 265,64

Custo das mercadorias vendidas e das  

matérias consumidas 
(2 618,56) (2 258,24)

Fornecimentos e serviços externos 19 (454 127,71) (393 462,49)

Gastos com o pessoal 20 (374 999,89) (310 935,91)

Outros gastos 21 (158 622,04) (219 431,75)

Resultado antes de depreciações, 
gastos de financiamento e impostos 

7 189,63 54 726,09

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 8 (28 782,76) (37 793,72)

Resultado operacional (antes de gastos 
de financiamento e impostos)

7 189,63 54 726,09

Juros e rendimentos similares obtidos 772,87 1 466,17

Juros e gastos similares suportados (26,25)

Resultado antes de impostos (20 820,26) 18 372,29

Resultado líquido do período (20 820,26) 18 372,29

euros

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
Período findo em 31 de Dezembro de 2019

RUBRICAS NOTAS

ACTIVO

Activo não corrente

Activos fixos tangíveis 8 61 289,73 78 365,59

Outros activos financeiros 9 45 584,12 43 976,22

106 873,85 122 341,81

Activo corrente

Inventários 12 836,13 9 431,49

Clientes 10 13 159,43 36,13

Estado e outros entes públicos 14 - -

Outros créditos a receber 11 166 625,10 104 431,35

Caixa e depósitos bancários 5 832 869,51 900 449,10

1 025 490,17 1 014 348,07

Total do activo 1 132 364,02 1 136 689,88

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos patrimoniais

Resultados transitados 12 939 232,46 920 860,17

939 232,46 920 860,17

Resultado líquido do período (20 820,26) 18 372,29

Total dos fundos patrimoniais 918 412,20 939 232,46

Passivo

Passivo corrente

Fornecedores 13 17 917,54 15 643,15

Estado e outros entes públicos 14 25 007,86 27 609,75

Outras dívidas a pagar 15 72 407,49 74 299,76

Diferimentos 16 98 618,93 79 904,76

213 951,82 197 457,42

Total do passivo 213 951,82 197 457,42

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 1 132 364,02 1 136 689,88

euros

BALANÇO
em 31 de Dezembro de 2019

31/12/201831/12/2019

DATAS

31/12/201831/12/2019

PERIODOS



44 45

Relatório de Atividades 2019ANÁLISE FINANCEIRA

RUBRICAS

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS - MÉTODO DIRECTO

Recebimentos de clientes / beneméritos / patrocinadores /doadores / 

associados / membros
940 954,95 948 236,77

Pagamentos de apoios -158 458,99 -219 272,15

Pagamentos a fornecedores -467 682,90 -406 910,20

Pagamentos ao pessoal -363 681,14 -301 362,77

Caixa gerada pelas operações -48 868,08 20 691,65

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento

Outros recebimentos/pagamentos -6 169,58 12 284,52

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) -55 037,66 32 976,17

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO

Pagamentos respeitantes a:

Activos fixos tangíveis -11 706,90 -100 299,22

Activos intangíveis

Investimentos financeiros

Outros activos -1 607,90 -21 597,28

Recebimentos provenientes de:

Activos fixos tangíveis

Activos intangíveis

Investimentos financeiros

Outros activos

Subsídios ao investimento

Juros e rendimentos similares 772,87 1 466,17

Dividendos

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) -12 541,93 -120 430,33

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) -67 579,59 -87 454,16

Efeito das diferenças de câmbio

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

Caixa e seus equivalentes no fim do período 832 869,51 900 449,10

euros

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
Período findo em 31 de Dezembro de 2019

DESCRIÇÃO Resultados 
Transitados

Resultado 
líquido 

do período

Total 
dos Fundos 
Patrimoniais

Posição no inicio do período 2018 1 807 514,61 113 345,56 920 860,17

Outras alterações reconhecidas  

nos fundos patrimoniais
113 345,56 -113 345,56 0,00

2 113 345,56 -113 345,56 0,00

Resultado líquido do período 3 18 372,29 18 372,29

Posição no inicio do período 2018 4 = 1 +2 + 3 920 860,17 18 372,29 939 232,46

DESCRIÇÃO Resultados 
Transitados

Resultado 
líquido 

do período

Total 
dos Fundos 
Patrimoniais

Posição no inicio do período 2019 1 920 860,17 18 372,29 939 232,46

Outras alterações reconhecidas  

nos fundos patrimoniais
18 372,29 -18 372,29 0,00

2 18 372,29 -18 372,29 0,00

Resultado líquido do período 3 -20 820,26 -20 820,26

Posição no inicio do período 2019 4 = 1 +2 + 3 939 232,46 -20 820,26 918 412,20

euros

euros

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS
Período findo em 31 de Dezembro de 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS
Período findo em 31 de Dezembro de 2019

20182019

PERIODOS
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ENTIDADES 
PARCEIRAS

Academia do Rock | ASAS (Festa Azul) | Banco de Portugal | Basket Clube de Tomar | CM 

Lisboa/ BIP ZIP | BorgWarner | Brisa | Cimilonga | Cisco | C. Santos VP | Coloplast | 

Defined Crowd | Deloitte PactFund | Delta Cafés | DS Smith | EEVM S.A. | Enercom | 

Fundação Manuel António da Mota | Fundação Altice | Governo Regional dos Açores |  

Guess | IPDJ | KPMG | Locarent | Mário Daniel Produções | Mc Donalds Santarém | Novo 

Banco | REN | RTP (Programa Joker) | Santa Casa da Misericórdia de Lisboa | Santander |  

Semapa

APOIOS FINANCEIROS

ENTIDADES PARCEIRAS

A Marmita | Adega Mayor | Agua Hotels | Agriloja | Aldeia da Mata Pequena | Altis Hotéis |  

Alto Comissariado para as Migrações | Antena 1 | APCL | APPACDM Santarém | Areias do 

Seixo Charm Hotel | APC Viana do Castelo | APPC | Associação Mithós | BP | Canon | 

Casino Estoril | Café 3 | CCA Advogados | Celeiro/ Dietimport | Cercimarco | Chef Marlene 

Vieira | Centro Cultural do Cartaxo | Central de Cervejas | Cidade das Profissões | Cision | 

CM Cartaxo | CM Cascais | CM Lisboa | CM Marco de Canaveses | CM Porto | CM Santarém  

| CM Torres Vedras | CM Viana do Castelo | Cofidis | Cognizant | Cowork Torres Vedras | 

Condado Portucalense - Sociedade de Vinhos, Lda | Conservatório de Música de Santarém  

| Contracampo | Crescaçor | CRC Quinta dos Lombos | C. Santos VP | Cuizeat | Delta Cafés  

| DHM Hotels | DJ Pedro Simões | DoubleTree by Hilton | Ecosaúde | EDP | El Bulo Social 

Club (Chef Chakall) | Encosta da Vila Wineyards | Encosta do Sobral | Euro Estates | ESCO  

| Escola Superior de Educação de Lisboa | Essência Completa | Federação Portuguesa de 

Desporto Adaptado | Fidelidade | Fora | Frueat | Fundação Inatel | Fundação Liga |  

Fundação Altice | Fundação Calouste Gulbenkian | Futebol Clube do Porto | Imperial | 

Gallo | Garage Films | Giving Tuesday | Grupo All Dança | Grupo Total Media | Guess | HHA 

Digital | H2O Hotel | H3 | Herdade Vale da Rosa | Hotel do Sado | Hotel Cascais Miragem | 

Hotel D. Sofia | Hotéis Real | Hotéis Vila Galé | Hotel Essence inn Marianos | Hotel Lago 

Montargil e Villas | Hotel Intercontinental Lisboa | Hotel PHC | Inclusive Community 

Forum/ Nova SBS | Instituto Nacional de Reabilitação | Instituto Politécnico de Santarém| 

Iswari | João Portugal Ramos | Jorge Andrade | Last Lap | Junta de Freguesia de 

Manhuncelos | Lateral Creative Studios | Lifecooler | Lisbon River Sights | Marina do 

Parque das Nações | Missão Continente | Montebello Vista Alegre Ílhavo Hotel | Nélson 

Pereira | Nestlé | NOS | Nuno Gomes | OED | Ô Hotels & Resorts | Palmeiro Foods | Pancrisp  

| Partners | Parques de Sintra | Parfois | Pass Music | Pepsico | PHC Hotels | Pizza Hut/

Ibersol | Pixel Light | Podium – Volta a Portugal | Porto Canal | PWC | Quinta da Aveleda | 

Rádio Comercial | Rádio Popular | Redes Sociais da Área Metropolitana de Lisboa e Porto  

| RFM | Rui Ventura Audiovisuais | ROFF/ Associação Bússola | RTP | RTP+ | Santini | 

Santarém Hotel | Sapana | SIBS | SIC Esperança | Sílvia Lima | Sociedade Filarmónica 

Cartaxense | SONY | SPA | Subnauta | Suntory | Sumol Compal | SurfAddict | Teatro 

Nacional D. Maria II | Transtejo | TRYP Hotels | Universidade do Porto | UPTEC | Urbanos | 

UMU Hotel | União de Freguesias de Santarém | Voquin/ B2Run | Vorwerk | W Shopping | 

WaterX | Wisdom

APOIOS NÃO FINANCEIROS
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