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2020 foi um ano atípico e desafiante, em que tivemos que nos adaptar e reagir de forma rápida para 

continuarmos a chegar às pessoas que acompanhamos. Orgulhamo-nos de ter apoiado 493 pessoas, o 
que apenas foi possível com a enorme dedicação da nossa equipa e o contributo dos embaixadores, 
voluntários, amigos, mecenas e parceiros, a quem agradecemos profundamente. 

Desde o primeiro momento que reforçámos o contacto com as pessoas com deficiência motora para 

identificar necessidades acrescidas derivadas do período de pandemia que vivemos e sentimos, através 

desses contactos, a necessidade de criar um novo projeto de Apoio Psicossocial. Através deste projeto, 

atribuímos 50 cabazes alimentares a 36 famílias, efetuámos e recebemos perto de 1500 contactos e demos 

seguimento ou encaminhámos 482 situações de pedidos de apoio.

Na área do Conhecimento, realizámos o Encontro Sobre Lesões Medulares, este ano a Norte e com uma 

componente mais prática relacionada com a qualidade de vida. Atualizámos também os conteúdos do 

Manual para Pessoas com Deficiência Motora, que disponibiliza informação útil sobre os diversos apoios e 

respostas existentes.

Relativamente à área da Integração, atribuímos 155.108 euros em apoios a pessoas com deficiência motora 

e comprovada carência financeira (reforçando o orçamento inicial em 20%), através da 13ª edição da Ação 

Qualidade de Vida, contribuindo desta forma para a melhoria da qualidade de vida de 54 pessoas. 

O Destino: Emprego foi um dos projetos que tivemos que adaptar para on-line, tanto o acompanhamento 

aos candidatos como as iniciativas de sensibilização para empresas. Num ano difícil, em que as empresas 

naturalmente estiveram mais prudentes e retraídas na contratação, conseguimos aumentar os resultados 

face ao ano anterior e integrar 47 pessoas no mercado de trabalho, diretamente pela Associação (com 

contrato ou estágio) ou de forma autónoma.

No desporto, conseguimos aumentar também o número de praticantes, com um total de 135 atletas 

regulares. Com a passagem de grande parte das aulas para on-line foi possível alargar geograficamente a 

nossa atuação, chegando a pessoas de diferentes localizações.

Num momento em que as pessoas se encontravam ainda mais isoladas, demos especial importância aos 

eventos de convívio. Realizámos mais eventos, embora de menor duração, tanto on-line como presenciais.

Na área da Sensibilização, com as restrições que se verificaram tivemos que adaptar as atividades, mas 

ainda assim realizámos 6 teatros de marionetas, 49 peddypapers, 5 palestras presenciais e ainda um dia 

aberto com 2 palestras on-line direcionadas a diferentes escolas. No total, sensibilizámos 2.171 alunos e 

professores.

As acessibilidades continuam a ser uma das principais lutas da Associação Salvador, pelas limitações 

que causam ao dia a dia e à integração das pessoas com deficiência motora. Neste sentido, e como 

reconhecimento do trabalho que temos realizado nesta área, fui convidado para consultor da Estrutura 

de Missão para as Acessibilidades, criada pelo Governo. Realizámos também um protocolo com a Câmara 

Municipal de Lisboa, para trabalhar em conjunto a sensibilização, a criação de um selo de acessibilidades e 

para garantir que cumpre o seu papel de entidade fiscalizadora.

Num ano em que aumentou muito o número de pedidos de apoio, sentimos que conseguimos excelentes 

resultados. No entanto, existe ainda um longo caminho a percorrer.

Juntos continuaremos a fazer a diferença. 

JUNTOS MUDAMOS VIDAS!

MENSAGEM 
DO PRESIDENTE

Salvador Mendes de Almeida
Fundador e Presidente da Associação Salvador



03 SENSIBILIZAÇÃO

SENSIBILIZAÇÃO EM ESCOLAS

Promoção de teatros, peddy-papers e palestras em escolas, para desmistificar 

o tema da deficiência e sensibilizar para a igualdade de oportunidades.

PREVENÇÃO RODOVIÁRIA

Desenvolvimento de ações de sensibilização para uma condução segura e 

participação como parceiros na Campanha BP Segurança ao Segundo.

ACESSIBILIDADES

Desenvolvimento de ações de sensibilização. Pressão junto de entidades 

governamentais para cumprimento da lei e fiscalização. Serviços pontuais de 

consultoria.

CONHECIMENTO01 ENCONTRO SOBRE LESÕES MEDULARES

Divulgação dos avanços científicos, clínicos, 

terapêuticos e de integração ao nível da abordagem ao 

paciente com lesão medular.

MANUAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MOTORA

Disponibilização de informação  sobre apoios 

existentes, forma de os obter e contactos úteis para 

pessoas com deficiência motora.

02 INTEGRAÇÃO

AÇÃO QUALIDADE DE VIDA

Apoio direto a pessoas com deficiência motora e carências financeiras, 

mediante processo de candidatura.

DESTINO: EMPREGO

Capacitação dos candidatos, através de orientação e formação, sensibilização 

de empregadores e integração profissional.

DESPORTO ADAPTADO

Disponibilização das seguintes modalidades, de forma regular: ginásio; 

ciclismo; dança; yoga; vela, canoagem; surf; hipoterapia; padel e natação.

EVENTOS DE CONVÍVIO

Promoção de eventos lúdicos, culturais e desportivos, que visam fomentar a 

partilha de experiências e aumento da autoestima.

APOIO PSICOSSOCIAL

Linha de apoio e encaminhamento psicossocial, grupos terapêuticos e apoio a 

casos extraordinários com cabazes alimentares e equipamentos. 
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ÁREAS DE INTERVENÇÃO  
E PROJETOS
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01ENCONTRO SOBRE 
LESÕES MEDULARES

O Encontro sobre Lesões Medulares tem como objetivo disseminar o conhecimento sobre 
os avanços na investigação nesta temática, promovendo o encontro e partilha entre 
investigadores, clínicos e pessoas com lesão medular. Em 2020 teve lugar no CRN - Centro 
de Reabilitação do Norte. Este momento foi dinamizado por investigadores e clínicos 
portugueses que transmitiram de forma simples os avanços mais significativos na área das 
lesões medulares, tanto na área científica como clínica.

Para além do encontro, divulgamos também periodicamente os resultados mais relevantes 
relacionados com a investigação nesta área.

PÚBLICO-ALVO
Investigadores, médicos, profissionais da área da 

reabilitação, pessoas com deficiência motora e 

suas famílias.

ABRANGÊNCIA
Nacional. 

APOIO FINANCEIRO 2020
Bial, Fundos Próprios. 

OUTROS APOIOS
Centro de Reabilitação do Norte, CRN – MAR e 

Instituto de Investigação em Ciências da Vida e 

da Saúde da Universidade do Minho.

Participantes, 49 com deficiência.

122

Oradores.

7

Avaliação global do Encontro, 

num máximo de 4.

3,62

RESULTADOS OBTIDOS
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01MANUAL PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA MOTORA

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 2020
Fundos próprios. 

APOIO CONTEÚDOS E REVISÃO
Fidelidade e Instituto Nacional para a Reabilitação.

O Manual para pessoas com deficiência motora tem como objetivo agregar, num só 
documento e com linguagem acessível, toda a informação relevante sobre deficiência 
motora que se encontrava anteriormente dispersa em várias fontes e plataformas, 
facilitando o acesso autónomo 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 outras. Esta informação é revista 
anualmente, tendo em 2020 sido lançada a 5ª edição.

visualizações no website 

e 409 downloads.

1033
de conteúdos e atualização 

do formato digital.

Revisão

RESULTADOS OBTIDOS
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02



20 21Relatório de Atividades 2020INTEGRAÇÃO

02AÇÃO 
QUALIDADE DE VIDA

A Ação Qualidade de Vida é um programa anual de atribuição de apoios diretos e pontuais 
a pessoas com deficiência motora,  incentivando uma vida ativa e promovendo a sua 
autonomia e integração na sociedade. Processa-se através da receção de candidaturas 
que são posteriormente analisadas por um júri de acordo com critérios pré-definidos, 
permitindo definir e apoiar os casos mais prioritários. Na 13ª edição em 2020, foi possível 
apoiar 54 pessoas nas seguintes categorias:

Equipamentos Desportivos – visa potenciar a prática desportiva atribuindo os 
equipamentos adaptados necessários. 

Obras em casa – visa eliminar barreiras e criar as condições para uma vida com dignidade. 

Emprego/Formação e Criação do próprio Negócio – visa promover a integração 
profissional e/ou aumentar as competências para uma melhor integração.

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 2020
Brisa, Delta, Novo Banco e Semapa. Campanhas ou contactos específicos permitiram ainda 

o apoio por parte de várias empresas e particulares.

OUTROS APOIOS
BP, Fundação Altice, Fundação Liga, FPDD - Federação Portuguesa de Desporto Adaptado.

Na Ação Qualidade de Vida 2020 apoiámos 

um total de 45 candidatos: Equipamentos 

Desportivos 20, Formação e Emprego 8, 

Obras em Casa 15, Criação do próprio 

negócio 2. O valor total dos apoios atribuídos 

foi de 185.157,28¤ dos quais 163.054,81¤ 

foram comparticipados pela Associação 

Salvador. Recebemos 108 candidaturas, 

cujos pedidos totalizaram 415.753¤. Após a 

triagem e verificação das candidaturas, 

74 passaram para a fase de análise pelo júri. 

Os custos incorridos até 31/12/2020 com 

este programa ascenderam a 61.681,12¤. A 

atribuição de alguns dos apoios ficou 

suspensa por motivo da pandemia, 

esperando-se retomar assim que possível 

algumas das obras pendentes, encomendas 

retidas e reagendar formações.

Ainda em 2020, através de um esforço extra 

de angariação de fundos, conseguimos 

apoiar mais 9 pessoas, num valor total de 

4.704,78¤, tendo sido a totalidade 

comparticipada pela Associação Salvador. 

Com estes apoios extra foram incorridas até 

31/12/2020 despesas no valor de 2.360,48¤.

RESULTADOS OBTIDOS

APOIOS ATRIBUÍDOS 

54
APOIADOS
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APOIOS ATRIBUÍDOS

1. Equipamentos Desportivos

Ana Cláudia Ribeiro de Couto | Lisboa | Calha e Kit de bolas de Boccia

André Carvalho Pinto | Viseu | Tricicleta

André Filipe Sesta Santos | Aveiro | Cadeira de Rodas para Andebol e Basquetebol

Bruno Filipe Pinho Ribeiro | Aveiro | Kit de bolas de Boccia

Carlos Daniel Moreira de Sousa | Porto | Kit de bolas de Boccia

Cláudio José Pedrosa Gomes | Coimbra | Cadeira de rodas de andebol

Hugo Rodrigues Magalhães Maia da Silva | Lisboa | Cadeira de rodas de Basquetebol

Inês Maria Braga de Sousa | Porto | Calha de Boccia

Jacinto João Corado da Silva | Faro | Barco de Vela

João Miguel Reis | Porto | Cadeira de Andebol

Luciano Léccio Lopes Canada | Viseu | Pedaleira (2ºmão)

Luís Manuel de Almeida Rodrigues | Lisboa | HandBike (2ºmão)

Maria Inês Machado Carneiro | Porto | Calha e Kit de bolas de Boccia

Mariana Abreu Fernandes | Funchal | Calha e Kit de bolas de Boccia

Nuno Pereira Nogueira | Leiria | Handbike

Ricardo Alexandre Varela Pereira | Viseu | Calha de Boccia

Ricardo José Franco Aveiro | Funchal | Calha e Kit de bolas de Boccia

Samuel Osamuyimen Omoruyi | Santarém | Calha, capacete, ponteiro e kit de bolas 

com mala de transporte e arredondador de Boccia

Tiago Alexandre Santos Oliveira Saraiva | Santarém | Calha, capacete, ponteiro e kit 

de bolas com mala de transporte e arredondador de Boccia

Tiago Rafael Pereira Teixeira | Porto | Calha e Kit de bolas de Boccia

3.1. Emprego/Formação

Ana Teresa Alves Barros | Maia | Curso de formação de Francês

Andreia Carina Fernandes Brito | Almada | Carta de condução

António Guilherme Teixeira Ribeiro | Portimão | Equipamento informático

António Miguel Barbosa Ribeiro | Porto | Curso e equipamento informático

Guilherme Cordeiro Nobre | Lourinhã | Cadeira auto

Maria Natália Lima Monteiro Ferreira | Almada | Propinas e equipamento informático

Raquel Cristina Sequeira da Silva | Setúbal | Curso de formação em estética

Sara Magalhães Basto Borges de Pinho | Porto | Propinas para Pós Graduação em Ilustração

2. Obras em Casa

Beatriz Dionísio Cacau | Quarteira | Adaptação da casa de banho

David Gonçalves da Fonseca e Silva | Nova de Gaia | Adaptação da casa de banho

Elsa Cristina Cipriano Esteves | Amadora | Plataforma Elevatória

Isabel Maria Ferreira Pedro | Setúbal | Adaptação da Casa de Banho

José Almeida da Silva | Setúbal | Adaptação da Casa de Banho

José Maria Carneiro Pereira | Vila Nova de Gaia | Adaptação da casa de banho

Maria Beatriz Teixeira da Silva | Faro | Adaptação da casa de banho

Maria Da Graça Mendonça Santos Morato | Lisboa| Adaptação da casa de banho e da cozinha

Maria do Sameiro Tomaz dos Santos | Braga | Adaptação da cozinha

Margarida Natividade Salgueiro Areias Ferreira | Porto | Adaptação da casa de banho 

Rafael Alexandre Saraiva Peixoto Coelho | Lisboa | Adaptação da casa de banho

Vicente Fernandes Martins | Famalicão | Rampa de acesso à entrada do prédio e elevador

Diogo José Duarte Costa | Lisboa | Adaptação da Habitação

Vera Lúcia Pereira Pinto Rodrigues | Porto |  Adaptação da Cozinha

Hélder José de Almeida Mestre | Lisboa | Adaptação da Habitação
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APOIOS ATRIBUÍDOS

Apoios Extra:

Va Nancassa | Lisboa | Almofada Anti - Escaras

Raquel Araújo Cardoso Rodrigues | Lisboa | Baterias para Grua

José António do Outeiro Leitão | Server do Vouga | Cadeira Elétrica 2ª Mão

Carlos | Lisboa | Cadeira Elétrica 

António Pedro Freitas Félix | Lisboa | Pedaleira 2ª Mão

José Manuel Matos Pinto | Vila Nova de Famalicão | Cadeira Manual

Carlos André Pacheco Machado | Porto | Cadeira Manual 

Vicente Fernandes Martins | Famalicão | Triciclo

Família Nobre | Mafra | Assistência de Enfermagem

3.2. Criação do próprio negócio

António Manuel da Silva Emídio | Lisboa | Oficina de Mecânica (elevador de carros e ferramentas)

Rui Pedro do Carmo Barroso | Évora | Quinta Pedagógica - Aves
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Nº de candidatos acompanhados

Nº de empresas sensibilizadas

Nº  de empresas/ candidatos no Encontro de Recrutamento

Nº de candidatos integrados diretamente pela Associação

Nº de candidatos colocados de forma autónoma

Nº de estágios trampolim

43

24/32

11

9

42

24/41

9

11

7

LISBOA PORTO02DESTINO: EMPREGO

O emprego é um dos principais fatores de integração das pessoas com deficiência na 
sociedade, tendo um impacto positivo transversal nas várias áreas da sua vida. Em 2020 o 
projeto sentiu o impacto da pandemia, mas soube reinventar-se e aproveitar o potencial 
do on-line em todas as suas iniciativas, desde formação e acompanhamento de candidatos, 
até Ações de Sensibilização com Empresas e Encontros de Recrutamento. Continuámos a 
implementação de estratégias inovadoras, como os estágios trampolim, que possibilitam 
aos candidatos um período de formação em contexto de trabalho, no qual têm 
oportunidade de treinar soft-skills e competências técnicas, sendo as empresas depois 
incentivadas à sua contratação. 

Obtivemos uma taxa de empregabilidade de 47% dos candidatos acompanhados, tendo 
superado a grande maioria dos objetivos previstos, mesmo em ano de pandemia.

PÚBLICO-ALVO
Pessoas com deficiência motora em situação de desemprego ou que pretendem mudar de emprego.

ÂMBITO DE ATUAÇÃO
Lisboa e Porto.

APOIO FINANCEIRO 2020
Deloitte Pact Fund, Fundação Altice, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e Santander.

OUTROS APOIOS
APPC, BP, Cidade das Profissões, CLAS Lousada, CM Porto, Cofidis, Cognizant, DoubleTree 

by Hilton Lisbon – Fontana Park, EDP, El Corte Inglés, Fundação Calouste Gulbenkian, Grupo 

de Inserção CMParedes, Hotéis Vila Galé, Inclusive Community Forum/ Nova SBS, Instituto 

Politécnico do Porto, Missão Continente, Multiformactiva, OED,   Partners, PWC, Redes 

Sociais da Área Metropolitana de Lisboa e Porto, ROFF/ Associação Bússola, Sapana, Speak 

and Lead, Subgrupo de Trabalho – Rede Emprega Lisboa, Universidade do Porto CESPU.

RESULTADOS OBTIDOS

65
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RESULTADOS OBTIDOS

62 utentes do Espaço Desportivo 

Adaptado ou aulas on-line de fitness 

(média 8 alunos/aula)

62 aulas de dança presencial ou on-line 

(29 participantes, média 7/aula)

Apoio à participação de 6 atletas em 

provas desportivas (1 meia-maratona  

de cascais, Corrida da árvore e corrida 

dos Salesianos)

*Atividades com interrupção prolongada devido 

à COVID-19

15 aulas de padel*  

(3 participantes diferentes)

48 aulas de yoga (35 participantes 

diferentes, média de 6 alunos/aula)

21 dias de aulas de surf adaptado*  

(14 participantes diferentes)

16 aulas de vela e canoagem adaptada*  

(23 participantes diferentes,  

média de 4 alunos/aula)

Semana do Desporto Adaptado 

(30 participantes com deficiência 

motora em 5 dias de atividades)

3 participações em Eventos Abertos à 

Comunidade (2 corridas de 10km, 1 meia 

maratona, 10 participantes diferentes)

103 sessões de hipoterapia* 

(7 cavaleiros)

1 utente de natação* 

(através da parceria com CML)

02DESPORTO 
ADAPTADO

Mantivemos a aposta no desporto adaptado, 
pela importância na recuperação ou manutenção 
da condição física, reforço da autonomia, 
confiança e autoestima das pessoas com 
deficiência motora. Em 2020 contámos com 10 
modalidades: cardiofitness/ handbikes, dança,  
yoga, vela, canoagem, surf, padel, hipoterapia e 
natação. Em virtude da pandemia, algumas 
modalidades foram pontualmente suspensas e 
outras transpostas para o modelo on-line. 

Continuámos a organizar eventos desportivos, 
embora com limite e distanciamento de 
participantes, como a Semana do Desporto 
Adaptado, 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.

PÚBLICO-ALVO
Pessoas com deficiência motora, 

maioritariamente do distrito de Lisboa e 

de todo o país para as modalidades 

on-line.

LOCALIZAÇÃO
Atividades desenvolvem-se em Lisboa e 

Carcavelos, também on-line.

APOIO FINANCEIRO 2020
REN, BPI La Caixa Capacitar, Fundos 

Próprios.

OUTROS APOIOS
APCL, Associação Naval de Lisboa, 

BOX PT, Centro Equestre João Cardiga, 

CM Cascais, CM Lisboa, CRC Quinta dos 

Lombos, Choose Training, Escola 

Superior de Educação de Lisboa, 

Fundação Inatel, Marina do Parque das 

Nações, REN , Xistarca.

135
PRATICANTES/ PARTICIPANTES 

EM 10 MODALIDADES E 6 EVENTOS
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Made By “CovidArte”

Live Museu Arqueologia

Museu Nacional Arte Antiga

Live Geomonumento Marvila

Conversas com Alma (5 grupos x 3 sessões)

Experiência Golf

Live Visita Museu e Estádio SLB

Visita Museu estádio FCP

Made By Igreja de Santa Maria

Made By Almoço Vida Independente

Pic Nic Quinta das Conchas

Passeio Jardim do Campo Grande

Tour de Arte Urbana de Cacilhas ao Jardim do Rio

Pic Nic Parque da Cidade e Visita ao Pavilhão da Água

Quinta da Bacalhoa - 3 Out

Visita à Casa da Cerca

Sessão de Esclarecimento sobre Produtos de Apoio

Visita às Caves de Vinho do Porto

Quinta da Bacalhoa - 17 Out

Experiência Equestre

Visita ao Museu dos Coches

Workshop de Nutrição

Convívio de Natal on-line

5

13

9

15

37

9

19

10

5

7

5

7

6

6

9

7

27

14

10

8

10

14

43

on-line

on-line

on-line

on-line

on-line

Lisboa

on-line

Porto

Marco de Canavezes

Ourique

Lisboa

Lisboa

Almada

Porto

Setúbal

Almada

on-line

Gaia

Setúbal

Lisboa

Lisboa

on-line

on-line

Nº PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA
LOCALIDADEEVENTOS02EVENTOS 

DE CONVÍVIO

Os eventos de convívio são atividades lúdicas, culturais ou desportivas, destinadas a 
pessoas com deficiência motora e seus familiares, que visam proporcionar experiências de 
outra forma difíceis de aceder e fomentar o contacto, a partilha de informação e 
experiências entre pares, o aumento da autoestima e a autonomia. Em 2020, adaptámo-
nos à pandemia reforçando a oferta de eventos on-line, diminuindo o número de pessoas e 
a duração nos eventos presenciais, mas aumentando o número de edições. Continuámos a 
realizar “Eventos Made By”, planeados e organizados pelas próprias pessoas com 
deficiência, com o objetivo de aumentar a sua confiança e proatividade quanto à sua 
capacidade de organização de momentos de convívio.

PÚBLICO-ALVO
Pessoas com deficiência motora e 

acompanhantes.

APOIO FINANCEIRO 2020
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 

Fundos Próprios.

OUTROS APOIOS E PARCEIROS
Nestlé, Museu Benfica - Cosme Damião, 

Laboratório Nacional de Energia e 

Geologia, I.P., Artista Vasco Maio, Casa 

da Cerca – Centro de Arte 

Contemporânea, Museu Nacional de 

Arte Antiga, Academia Equestre João 

Cardiga, Associação Naval de Lisboa, 

Museu Nacional dos Coches.
TOTAL 27 EVENTOS 297
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02APOIO
PSICOSSOCIAL

O contexto de pandemia levou-nos a criar um novo projeto de Apoio Psicossocial, para 
melhor dar resposta a uma situação de maior isolamento e fragilidade emocional e 
financeira das pessoas com deficiência motora. O projeto compreende três respostas 
distintas e em alguns casos complementares:

• Uma linha de apoio e encaminhamento psicossocial, que identifica as necessidades 
das pessoas com deficiência, dando-lhes seguimento através do acompanhamento 
interno via respostas da Associação Salvador ou encaminhamento para respostas 
externas. Esta linha não só recebe chamadas como também as realiza de forma proativa 
a casos sinalizados;

• Um programa on-line de “Conversas com Alma”, momentos de encontro que 
promovem uma comunicação cooperativa, empática e inclusiva, fortalecendo a 
empatia, a motivação e a força para ultrapassar situações adversas.

• Um programa de apoio a Casos Extraordinários, com a atribuição de cabazes 
alimentares ou equipamentos urgentes.

PÚBLICO-ALVO
Pessoas com deficiência com necessidade de apoio psicológico ou 

terapêutico, encaminhamentos sociais ou apoios extraordinários.

LOCALIZAÇÃO
Nacional.

APOIO FINANCEIRO 2020
Prémio Caixa Social, Fundos Próprios.

OUTROS APOIOS E PARCEIROS
Missão Continente, PWC, Nestlé.

1487
contactos recebidos/efetuados.

encaminhamentos.

482

pessoas com deficiência motora/ famílias com 

cabazes alimentares e apoios extraordinários 

atribuídos (casos mais graves).

50

programas (12 sessões) de Conversas com 

Alma para 32 participantes.

4

RESULTADOS OBTIDOS

Pessoas com deficiência 
beneficiaram do Projeto

207



SENSIBILIZAÇÃO
03
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5 Palestras em Escolas Secundárias

Dia Aberto na Associação Salvador -  

2 palestras Dia da Pessoa com 

deficiência

49 Peddypapers em Escolas

6 Espetáculos de Marionetas

5

24

4

3

140

885

818

328

Nº de EscolasLOCALIDADETIPO DE SENSIBILIZAÇÃO Nº de Alunos

Lisboa, Guimarães e Portimão

Batalha, Bombarral, Covilhã, 

Funchal, Lisboa, Lousã, Mafra, 

Moimenta da Beira, Nelas, Óbidos, 

Pte. de Lima, Porto, Tondela, Vila 

Real, Vila Nova de Gaia

Lisboa

Sesimbra

03SENSIBILIZAÇÃO 
EM ESCOLAS

O projeto de Sensibilização em Escolas tem como objetivo consciencializar as crianças e 
jovens para a importância de uma atitude de valorização e respeito para com as pessoas 
com deficiência, seus talentos e direitos, fazendo com que se tornem agentes de mudança 
na sociedade. 

Em 2020 mantivemos a realização de palestras, de peddypapers e de espetáculos de 
marionetas. Dado o contexto de pandemia, tivemos de cancelar muitas atividades e 
algumas das palestras foram realizadas on-line. 

Realizámos ainda um Dia Aberto no Dia Internacional da pessoa com deficiência, com duas 
palestras nas quais participaram 885 alunos. Após estes momentos, as turmas 
aprofundaram o trabalho de forma autónoma em sala de aula.

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 2020
Santander (Donativo Participativo), 

Programas de Apoio de Municípios – CM 

Guimarães, CM Lisboa, CM Portimão e CM 

Sesimbra e Fundos Próprios. 

OUTROS APOIOS
BP. Alunos Impactados

2171
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03PREVENÇÃO 
RODOVIÁRIA

O projeto de Prevenção Rodoviária pretende contribuir para uma diminuição da 
sinistralidade e uma condução mais segura, através de ações de sensibilização sobretudo 
junto das camadas mais jovens.

Nos últimos anos, temos desenvolvido várias ações de rua em locais de diversão noturna 
(“Ação Regresso Seguro”), participado em Operações Stop e também divulgado vídeos de 
sensibilização. 

Promovemos ainda, em parceria com a BP, uma iniciativa junto das escolas que desafia os 
jovens a refletir e sensibiliza para os 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).

PÚBLICO-ALVO
Jovens.

ABRANGÊNCIA
Nacional. 

APOIO FINANCEIRO 2020
Locarent 

OUTROS APOIOS
BP e PSP.

No âmbito do Programa BP Segurança ao Segundo, a Associação Salvador identificou um grupo de 10 

pessoas com deficiência motora na sequência de acidentes de viação, que se disponibilizaram para colaborar 

com os alunos na submissão das suas participações, mas o programa acabou por ser suspenso antes de 

serem submetidas quaisquer candidaturas devido ao contexto de pandemia. 

Em conjunto com a PSP, Locarent e BP, levámos a 

cabo duas ações de sensibilização e prevenção 

rodoviária: 

• Em Outubro estivemos em Lisboa numa 

operação STOP onde todos os condutores 

intercetados pela PSP foram também 

apresentados ao nosso embaixador (vitima de 

acidente rodoviário) como forma de 

sensibilização para os perigos na estrada. Nesta 

ação contactámos com cerca de 40 

automobilistas e tivemos ainda a oportunidade 

de comunicar na CM TV e na TVI.

• Em Dezembro estivemos na BP do Beato, 

sensibilizando automobilistas e clientes para os 

mesmos perigos, em especial nas épocas 

festivas. Desta ação resultou ainda um vídeo de 

sensibilização que divulgámos nas redes sociais 

e meios de comunicação habituais para que a 

mensagem chegasse mais longe.

RESULTADOS OBTIDOS



40 41Relatório de Atividades 2020SENSABILIZAÇÃO

• App “+ Acesso Para Todos”: 3.651 utilizadores, 

6.736 avaliações, 1.897 reclamações*;

• Assinatura de protocolo de colaboração com a 

Câmara Municipal de Lisboa e início de ações de 

fiscalização;

• Salvador convidado para consultor da Estrutura de 

Missão para as Acessibilidades, criada pelo 

Governo;

• Segunda edição do Dia das Acessibilidades, com 3 

palestras para Escolas, Empresas e Faculdades de 

Arquitetura, com um total de 7.990 participantes;

• Reuniões de trabalho com entidades como a 

Secretaria de Estado para a Inclusão das Pessoas 

com Deficiência, Câmaras Municipais, Secretarias 

de Estado do Turismo e do Comércio, entre outras;

• Realização ou colaboração em projetos de 

consultoria para   Uber, Ana Aeroportos e 

Metropolitano de Lisboa;

• Estabelecimento de parceria estratégica com 

Zomato.

*Total acumulado desde 2019.

03ACESSIBILIDADES

A falta de acessibilidades é uma das principais 
condicionantes à plena integração das pessoas com 
deficiência motora.

Temos vindo a trabalhar, ao longo dos últimos anos, 
na sensibilização para uma mudança de mentalidades, 
uma real inclusão e igualdade de oportunidades.  
Pretendemos também pressionar as entidades 
competentes para um cumprimento da lei, das suas 
responsabilidades, da fiscalização e para uma melhoria 
e eficácia nos processos.

Em 2020, continuámos a desafiar a comunidade para 
o mapeamento das acessibilidades e para a denúncia 
de irregularidades, através da app “+ Acesso para 
todos”. Realizámos ações de sensibilização, algumas 
on-line, assim como a segunda edição do Dia das 
Acessibilidades. Desenvolvemos ainda projetos de 
consultoria, com o objetivo de melhorar as 
acessibilidades físicas e o atendimento a pessoas com 
mobilidade reduzida.

PÚBLICO-ALVO
População em geral, entidades públicas com 

responsabilidades na área das acessibilidades.

ABRANGÊNCIA
Nacional. 

APOIO FINANCEIRO 2020
Fundos próprios, Partners. 

RESULTADOS OBTIDOS

Novas reclamações 
de espaços não 
acessíveis em 2020

531
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Emba ixadores

ABRANGÊNCIA
Nacional. 

APOIO FINANCEIRO 2020
Fundos próprios. 

OUTROS APOIOS
APN e BP (cedência de espaço e alojamento 

para Encontro de Embaixadores)

Apostámos 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 e na representação da Associação 
em Palestras em Escolas e Empresas, Reuniões Institucionais nos Media e em outros 
eventos, nomeadamente iniciativas de angariação de fundos.

RESULTADOS OBTIDOS

• 11 Embaixadores em 2020;

• Consolidação do Kit de “Embaixador” on-line, com materiais de 

divulgação, manuais de procedimentos e outros documentos de 

apoio;

• Participação em 40 ações de sensibilização em escolas (palestras e 

peddy-papers);

• 50 representações institucionais em reuniões, consultoria e 7 em 

media;

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

• Concretização de objetivos próprios como organização de eventos, 

consultoria técnica de Acessibilidades, ações de prevenção 

rodoviária, palestras em empresas, apoio na obtenção de produtos 

de apoio, sensibilização de empresas para recrutamento inclusivo, 

redação de artigos, entre outros;

• Apoio em iniciativas de angariação de fundos.

EMBAIXADORES
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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;

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.

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.

SITE 

168.031 páginas visitadas e 78.188 visitantes 

únicos em 2020

NEWSLETTERS 

4

FACEBOOK 

155 280 fãs

BASE DE DADOS 

3.456 pessoas com deficiência registadas; 

das quais 302 são novos contactos de 2020

CLIPPING 

309 notícias na comunicação social (35 em televisão) 

AAV de ¤ 1.984.896 (AAV - valor monetário das notícias 
tendo por base a quantificação do custo publicitário)

RESULTADOS OBTIDOS

NOTÍCIAS NO WEBSITE 

40 notícias publicadas sobre os projetos 

da Associação Salvador

Comun i caçãoCOMUNICAÇÃO
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MECENAS
PLATINA

MECENAS
OURO

MECENAS
PRATA

CANDIDATURAS A PRÉMIOS 
APROVADAS

PRINCIPAIS ATIVIDADES 
DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS   
     EMPRESAS 

 

MECENAS
PLATINA

MECENAS
OURO

MECENAS
PRATA

CANDIDATURAS A PRÉMIOS 
APROVADAS

Em anexo, estão identificadas todas as empresas que contribuíram financeiramente 

ou com produtos e serviços para a Associação Salvador.

ANGARIAÇÃO DE FUNDOS

ANGARIAÇÃO 
DE FUNDOS

(Donativo Participativo)
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ANGARIAÇÃO 
DE FUNDOS

ANGARIAÇÃO DE FUNDOS

QUARENTENA 
SOLIDÁRIA E STREET 
ART INDOOR
Com o surgimento da 

pandemia desafiámos 

40 artistas para 

oferecerem 40 obras de 

arte pintadas em 

quarentena. Realizámos 

de seguida um leilão 

on-line. Logo depois 

realizámos uma ação 

semelhante dedicada ao 

street art. 

CAMPANHA DO 
“BARRETE 
SOLIDÁRIO”
Em dezembro, 

promovemos pelo sexto 

ano consecutivo a venda 

de barretes solidários, 

através de parcerias com 

o H3, 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.

PRINCIPAIS ATIVIDADES 
DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS   
     PARTICULARES

DESAFIOS SOLIDÁRIOS
Projeto pioneiro em Portugal. 

Criámos um programa turístico 

para 2,5 dias na Ilha do Pico com 

passeios de barco para ver 

golfinhos, provas de vinhos, mas o 

ponto alto foi a subida ao Pico 

ajudando uma pessoa com 

deficiência a chegar ao topo de 

Portugal. Vendemos esta 

experiência como teambuilding.

CAMPANHA DE CONSIGNAÇÃO 
DO IRS
Divulgámos durante os meses de 

março a maio a possibilidade de 

atribuir 0,5% do IRS. Devido à 

pandemia apostámos mais em 

ações on-line (publicidade em 

meios on-line e redes sociais) e 

fizemos divulgação através de 

email, site, facebook e instagram, 

imprensa e televisão.

MARKETING DIRETO
Realizámos três 

campanhas ao longo do 

ano para apoio a casos 

concretos AQV, 

divulgando através de 

email marketing e redes 

sociais.
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ANGARIAÇÃO 
DE FUNDOS

CARTÃO FAMÍLIA
Com o início do programa de doadores regulares, alterámos a nomenclatura do 

Cartão Amigo para Cartão Família. O Cartão Família passa a destinar-se apenas 

a pessoas com deficiência motora e seus familiares, tendo uma quota anual a 

partir de 24¤. Este cartão é necessário para participação em algumas das 

atividades que desenvolvemos e tem benefícios (descontos) noutras iniciativas. 

Em 2020, contámos com a inscrição de 55 novos membros do cartão família, 

totalizando 280 Cartões Família ativos.

AMIGOS
Em 2020, iniciámos uma nova área de Angariação de Fundos com foco na 

angariação e envolvimento de doadores regulares mensais (Amigos). É 

constituída por dois projetos principais – o Projeto Face to Face e o Voice to 

Voice – e trouxe para a Associação Salvador 407 novos Amigos, totalizando, no 

final do ano, 366 Amigos ativos. 

FACE TO FACE
O Projeto Face to Face (F2F) esteve nas ruas de Lisboa, de Setembro a 

Dezembro, com um média de 5 recrutadores, com o objetivo de apresentar 

o trabalho da Associação Salvador e motivar as pessoas a juntarem-se 

como Amigos. Pelo F2F entraram 306 Amigos no total.

 

VOICE TO VOICE
O Voice to Voice (V2V), o nosso telemarketing, tem uma forte componente 

de fidelização e campanhas telefónicas com o objetivo de envolver os 

Amigos no trabalho da Associação Salvador, agradecendo o donativo e 

apelando à participação. Para além disso, são desenvolvidas campanhas de 

aquisição, como a campanha de Reativação e Conversão que realizámos 

este ano. Por este canal de entrada foram angariados 84 Amigos, de Maio a 

Dezembro de 2020.

 

SITE
Pelo formulário de inscrição disponível no site da Associação Salvador 

inscreveram-se, ao longo do ano, 17 pessoas como Amigos.

PRINCIPAIS ATIVIDADES 
DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS   
     PARTICULARES
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Vo lun ta r i ado
OS NOSSOS OBJETIVOS, ATRAVÉS DO VOLUNTARIADO, SÃO OS SEGUINTES:

• 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.

Desporto Adaptado

Emprego

Ação Qualidade de Vida

Apoio Psicossocial

Angariação de Fundos

Acessibilidades

Apoio Administrativo

Apoio Transversal Projetos

    Total

18

18

5

1

4

11

1

2

59

27

1105

30

162

195

633

184

289

2625

ATIVIDADES Nº DE VOLUNTÁRIOS Nº DE HORAS OFERECIDAS

VOLUNTARIADO

VOLUNTARIADO

A Associação Salvador tem contado, desde a sua criação, com um conjunto de voluntários 
e estagiários, que apoiam na implementação de diferentes atividades, tanto de forma mais 
regular nos projetos e área administrativa, como pontualmente em eventos de convívio. 
Estas pessoas têm sido muito importantes para ajudar a Associação a chegar mais longe.

Os 25 voluntários mais regulares que colaboram normalmente nos eventos de convívio, 
não foram tão mobilizados em 2020, uma vez que a pandemia nos obrigou a organizar 
eventos on-line ou presenciais de curta duração e com grupos pequenos.

Horas oferecidasVoluntários
262559



54 55Relatório de Atividades 2020

ANÁLISE 
FINANCEIRA

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS

ACTIVO

Vendas e serviços prestados 18 41 747,51 31 863,68

Subsídios, doações e legados à exploração 19 943 402,18 965 694,15

Custo das mercadorias vendidas e das  

matérias consumidas 
(15 399,57) (2 618,56)

Fornecimentos e serviços externos 20 (323 559,16) (454 127,71)

Gastos com o pessoal 21 (476 012,46) (374 999,89)

Outros gastos 22 (152 542,03) (158 622,04)

Resultado antes de depreciações, 
gastos de financiamento e impostos 

17 636,47 7 189,63

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 8 (17 297,32) (28 782,76)

Resultado operacional  
(antes de gastos de financiamento e impostos)

339,15 (21 593,13)

Juros e rendimentos similares obtidos 509,77 772,87

Juros e gastos similares suportados (22,30)

Resultado antes de impostos 826,62 (20 820,26)

Resultado líquido do período 826,62 (20 820,26)

euros

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
Período findo em 31 de Dezembro de 2020

RUBRICAS NOTAS

ACTIVO

Activo não corrente

Activos fixos tangíveis 8 54 575,22 61 289,73

Outros activos financeiros 9 47 149,29 45 584,12

101 724,51 106 873,85

Activo corrente

Inventários 10 6 661,56 12 836,13

Clientes 11 15 579,44 13 159,43

Outros créditos a receber 12 86 248,06 166 625,10

Caixa e depósitos bancários 5 973 312,51 832 869,51

1 081 801,57 1 025 490,17

Total do activo 1 183 526,08 1 132 364,02

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos patrimoniais

Resultados transitados 13 918 412,20 939 232,46

918 412,20 939 232,46

Resultado líquido do período 826,62 -20 820,26

Total dos fundos patrimoniais 919 238,82 918 412,20

Passivo

Passivo corrente

Fornecedores 13 3 527,40 17 917,54

Estado e outros entes públicos 15 32 117,94 25 007,86

Outras dívidas a pagar 16 87 412,72 72 407,49

Diferimentos 17 141 229,20 98 618,93

264 287,26 213 951,82

Total do passivo 264 287,26 213 951,82

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 1 183 526,08 1 132 364,02

euros

BALANÇO
em 31 de Dezembro de 2020

31/12/201931/12/2020

DATAS

31/12/201931/12/2020

PERIODOS

ANÁLISE FINANCEIRA



56 57Relatório de Atividades 2020

RUBRICAS

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS - MÉTODO DIRECTO

Recebimentos de clientes / beneméritos / patrocinadores /doadores / 

associados / membros
1 105 716,99 940 954,95

Pagamentos de apoios -152 486,54 -158 458,99

Pagamentos a fornecedores -358 200,21 -467 682,90

Pagamentos ao pessoal -456 155,89 -363 681,14

Caixa gerada pelas operações 138 874,35 -48 868,08

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento

Outros recebimentos/pagamentos 13 206,86 -6 169,58

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) 152 081,21 -55 037,66

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO

Pagamentos respeitantes a:

Activos fixos tangíveis -10 582,81 -11 706,90

Activos intangíveis

Investimentos financeiros

Outros activos -1 565,17 -1 607,90

Recebimentos provenientes de:

Activos fixos tangíveis

Activos intangíveis

Investimentos financeiros

Outros activos

Subsídios ao investimento

Juros e rendimentos similares 509,77 772,87

Dividendos

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) -11 638,21 -12 541,93

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) 140 443,00 -67 579,59

Efeito das diferenças de câmbio

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

Caixa e seus equivalentes no fim do período 973 312,51 832 869,51

euros

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
Período findo em 31 de Dezembro de 2020

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

DESCRIÇÃO Resultados 
Transitados

Resultado 
líquido 

do período

Total 
dos Fundos 
Patrimoniais

Posição no inicio do período 2020 1 939 232,46 -20 820,26 918 412,20

Outras alterações reconhecidas  

nos fundos patrimoniais
-20 820,26 20 820,26 0,00

2 -20 820,26 20 820,26 0,00

Resultado líquido do período 3 826,62 826,62

Posição no inicio do período 2020 4 = 1 +2 + 3 918 412,20 826,62 919 238,82

euros

euros

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

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS
Período findo em 31 de Dezembro de 2020

20192020

PERIODOS

ANÁLISE FINANCEIRA
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ENTIDADES 
PARCEIRAS

APOIOS FINANCEIROS APOIOS NÃO FINANCEIROS

A Loja do Avô | Abreu Advogados | Acountia | Agostinho e Almeida | Argo Talents | 

Aromáticas Vivas | Atepeli | Banco Carregosa | Bemformcenter | Bial | BIP ZIP 

(CM-Lisboa) | BMW | BPI La Caixa Capacitar | Brisa | Cartrack | Casa Museu Família 

Guimarães | CCA Law | Cimilonga | Cisco | CM Almodôvar | CM Guimarães | CM 

Madalena | CM Odemira | CM Ourique | CM Portimão | CM São Roque | CM Sesimbra | 

CM Vila N. Cerveira | CM Vila do Porto | Coloplast | Comprar Casa | Contisystems | 

Cork Supply | Decathlon | Dell | Deloitte PactFund | Delta Cafés | Discovery | 

Dietimport | DS Smith | Ecosaúde | Ergométrica | Europcar | Fepi | Fiscomapa | 

Fundação Ageas | Fundação Altice | Fundação BP | Grupo DIA - Minipreço | Grupo 

Casais | Grupo H3 | Grupo JPIK | Grupo Luz Saúde | Grupo Rumos | Hempel | IBH | 

Inesting | Intermarché Mirandela | Intermarché Vila das Aves | JM Fonseca | Kelly Deli 

| KPMG | Learn 2Grow | Locarent | Mckinsey | Michael Page | Mindera | Mercer | 

Moldacampo | Natixis | Nokia | Novo Banco | OMNOVA | Onrising | Ortobest | 

Outsystems | Padaria Portuguesa  | Passioconsulting | PPM Coachers | Prémios Caixa 

Social - Caixa Geral de Depósitos | Pfizer | Rádio Popular | Reckitt Benckiser | REN | 

Rocargo | Saldanha Residence | SA Formação | Santa Casa da Misericórdia de Cascais 

| Santa Casa da Misericórdia de Lisboa | Santa Casa da Misericórdia de Sever do Vouga 

| Santa Casa da Misericórdia de Vila de Rei | Samsung | Santander | Santini | Savills | 

Semapa | Sinopsys | Sport TV | Softway | Sovena | Sushi at home | Telles de Abreu – 

Advogados | Timberpor | Totalmobility | Victoria Seguros | Virtualcare

Alto Comissariado para as Migrações | APCL | APN | APPC | AQUA Açores | Aromáticas 

Vivas | Associação Mithós | Associação Naval de Lisboa | Box.pt | BP | Canon | Café 3 

| Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea | CCA Advogados | Celeiro/ 

Dietimport | Centro Equestre João Cardiga | CESPU | Choose Training | Cidade das 

Profissões | Cision | CLDS Lousada | CM Cascais | CM Lisboa | CM Porto | Cofidis | 

Cognizant | Condado Portucalense - Sociedade de Vinhos, Lda | Contracampo | CRC 

Quinta dos Lombos | Centro de Reabilitação do Norte | CRN – MAR | C. Santos VP | 

DoubleTree by Hilton | Ecosaúde | EDP | Enerre | Entrajuda | El Corte Inglés | Escola 

Superior de Educação de Lisboa | Federação Portuguesa de Desporto Adaptado | 

Fidelidade | Fundação Inatel | Fundação Liga | Fundação Altice | Fundação Calouste 

Gulbenkian | Futebol Clube do Porto | Gallo | Giving Tuesday | Grupo All Dança | 

Grupo de Inserção CM Paredes | Grupo Total Media | HHA Digital | H3 | Hotéis Vila 

Galé | Inclusive Community Forum/ Nova SBS | ICVS-3B’s | Instituto Nacional de 

Reabilitação | Instituto Politécnico do Porto | Laboratório Nacional de Energia e 

Geologia I.P. | Lateral Creative Studios | Life in a Bag | Marina do Parque das Nações | 

Missão Continente | Mobilidade Integrada | Multiformativa | Musa | Museu Benfica 

Cosme Damião | Museu Nacional de Arte Antiga | Museu Naconal dos Coches | Nestlé 

| Nobre | OED | Palácio Correio Velho | Pancrisp | Partners | Parques de Sintra | Pizza 

Hut/Ibersol | Porto Canal | PSP | PWC | Quinta da Aveleda | Rádio Popular | Redes 

Sociais da Área Metropolitana de Lisboa e Porto | Roff/ Associação Bússola | RTP | 

RTP+ | Santini | Sapana | Savills | Sílvia Lima | Sony | Sovena | Speak and Lead | 

Suntory | SurfAddict | Totalmedia | Unilever | Universidade do Porto | UPTEC | Vasco 

Maio | Voquin/ B2Run | Xistarca | Wisdom
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