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CARTA DO PRESIDENTE 

Salvador Mendes de Almeida 

Presidente da Associação Salvador 

Como referiu uma vez o pensador japonês 
Masaharu Taniguchi: “Não há satisfação maior 
do que aquela que sentimos quando 
proporcionamos alegria aos outros”. 

É precisamente neste sentido que a  Associação 
Salvador tem levado a cabo um conjunto de 
iniciativas para promover a plena participação 
da pessoa com deficiência motora numa vida 
ativa. No campo da inclusão das pessoas com 
deficiência e em comparação com os restantes 
países europeus, Portugal não é um bom 
exemplo.  

Reconhecemos que ao longo dos últimos 
anos têm-se verificado algumas melhorias, 
mas sobretudo a nível da consciencialização 
da população para as necessidades destas 
pessoas. No entanto, estamos ainda longe 
de ser um país inclusivo.   

Para que esta realidade possa ser diferente 
no futuro,  a Associação Salvador definiu 
quatro áreas de atuação que considerou 
serem prioritárias e sobre as quais 
desenvolve o seu trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

Para combater o isolamento e a exclusão 
social, desenvolvemos diversos projetos na 
área da Integração. Estes vão desde a 
atribuição de apoios que melhorem a 
qualidade de vida a pessoas com deficiência 
motora e escassos recursos financeiros, 
passando pela organização periódica de 
eventos lúdicos e culturais para estimular o 
convívio entre pares, até à aposta clara ao 
nível do desporto adaptado e da integração 
profissional. A sensibilização dos jovens e da 
sociedade para a diversidade e respeito 
pelas pessoas com deficiência é outra das 
áreas em que apostamos. Combater as 
perceções sociais negativas face à 
deficiência é um dos caminhos que há a 
percorrer para combater a exclusão social. 

 

A falta de Acessibilidades físicas do nosso 
país é um dos principais fatores de exclusão 
das pessoas com deficiência motora. Neste 
sentido, desenvolvemos e promovemos o 
site www.portugalacessivel.com, que dispõe 
de informação sobre espaços acessíveis em 
Portugal. Para além disso, continuamos a 
apelar a todas as pessoas com mobilidade 
reduzida e seus familiares para denunciarem 
junto das entidades competentes todos os 
locais que estão no incumprimento da lei.  

Conscientes de que uma das maiores causas 
de deficiência adquirida é a elevada taxa de 
sinistralidade rodoviária, temos feito 
diversas campanhas de Prevenção 
Rodoviária por todo o país.  

Ao mesmo tempo, estimulamos a 
investigação no domínio da reabilitação 
psicomotora, reconhecendo a importância 
que a Investigação e Tecnologia têm no 
desenvolvimento de soluções que permitem 
capacitar as pessoas com necessidades 
especiais na realização das suas tarefas. 

Somos ambiciosos e muito exigentes com o 
nosso trabalho e temos consciência que para 
marcar a diferença na vida das pessoas com 
deficiência é necessário muito empenho e 
dedicação.  Este é o nosso compromisso e a 
forma como encaramos o nosso dia-a-dia.  

Tudo isto é possível graças ao apoio dos 
nossos mecenas, patrocinadores, voluntários 
e todas as entidades que se envolvem 
connosco nesta causa.   

Obrigado pela vossa confiança e por nos 
permitirem realizar este trabalho tão 
compensador.  

“ “ Combater as perceções sociais negativas 
face à deficiência é um dos caminhos 
que há a percorrer para combater a 
exclusão social. 

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

MISSÃO: 

http://www.portugalacessivel.com/
http://www.portugalacessivel.com/
http://www.portugalacessivel.com/
http://www.portugalacessivel.com/
http://www.portugalacessivel.com/
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EIXOS DE ATUAÇÃO 

Integração  Acessibilidades Prevenção Rodoviária Inovação e Tecnologia 

Há múltiplos fatores que 
contribuem para o afastamento 
das pessoas com deficiência 
motora da vida ativa: o estigma 
social, a baixa autoestima, as 
carências económicas associadas 
aos custos acrescidos com a 
deficiência, a falta de 
oportunidades de emprego, a 
falta de locais adaptados para a 
prática desportiva, entre outros. 
 
Um dos objetivos da Associação 
Salvador é combater a exclusão 
social das pessoas com 
deficiência motora, pelo que as 
iniciativas desenvolvidas nesta 
área têm um peso importante no 
nosso Plano de Atividades. 

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

Não são as pessoas com 
deficiência motora ou mobilidade 
reduzida que têm a obrigação de 
se  adaptar ao meio envolvente, 
mas é a sociedade que deve 
garantir a estas pessoas todas as 
condições de participação. 

 

Os acidentes rodoviários estão na 
origem de muitos dos casos de 
deficiência motora adquirida. 
  

A Associação Salvador, consciente 
da importância da investigação 
para a melhoria da qualidade de 
vidas das pessoas com 
deficiência, estimula a 
investigação em diferentes 
campos de estudo nesta área. 

A Associação Salvador procura 
assumir um papel ativo na 
sensibilização da sociedade para 
a importância da promoção das 
acessibilidades. 

Portugal é um dos países com 
maiores índices de sinistralidade.  
 
A Associação Salvador leva a cabo 
iniciativas que visam reduzir a 
sinistralidade rodoviária 
decorrente do consumo de álcool 
junto das camadas jovens, que 
apresentam maiores 
comportamentos de risco. 
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PROJETOS 

Integração  

  AÇÃO QUALIDADE DE VIDA APOIO AO EMPREGO EVENTOS  DE CONVÍVIO 

  ESPAÇO DESPORTIVO ADAPTADO 

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

Apoio ao candidato e sensibilização 
de potenciais empregadores. 

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

Ginásio e equipamentos de 
exterior, localizado no Parque de 
Jogos 1º de Maio (Inatel). 

Alunos do 3º ciclo e secundário 
desenvolvem projetos na área da 
deficiência e recebem palestras 
sobre esta temática. 

PORTUGAL ACESSÍVEL CONFERÊNCIAS DE SENSIBILIZAÇÃO 

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

Destinadas a alunos e professores 
de arquitetura, visam sensibilizá-los 
para a importância de promover as 
acessibilidades. 

Acessibilidades  

PRÉMIO SER CAPAZ APOIO A ESTUDOS 

Apoio a projetos que facilitem a 
vida das pessoas com deficiência 
motora. 

Facilitação de amostra para apoio 
na realização de trabalhos 
académicos. 

Investigação e 
Tecnologia 

Campanha de prevenção, destinada 
a jovens, que tem lugar em locais 
de diversão noturna. 

Prevenção 
Rodoviária 

REGRESSO SEGURO 

SENSIBILIZAÇÃO EM ESCOLAS 

Sensibilização para as capacidades 
das pessoas com deficiência motora 
em 5 cidades do interior do país. 

SEMANA DAS CAPACIDADES 

http://www.portugalacessivel.com/
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Ação Qualidade de Vida 
INTEGRAÇÃO 

DESCRIÇÃO 

Processo de candidatura anual para atribuir apoios diretos 
e pontuais (ex. cadeiras de rodas, rampas, computadores, 
camas articuladas, etc.), os quais são enquadrados em 
duas categorias:  
 “Vida com Dignidade” - os apoios visam satisfazer 

necessidades básicas do candidato, contribuindo para 
uma melhoria da sua condição de vida.  

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

FICHA DE PROJETO 

Objetivos: 

Público-alvo: 

Local: 

Apoio Financeiro: 

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

Pessoas com deficiência motora e reconhecida 
carência económica. Divulgação para 748 pessoas 
com deficiência e 358 Instituições e  C. Municipais. 
 

40 
APOIADOS 
EM 2011 

A iniciativa decorre a nível nacional. 

BES, Semapa, Fundação Calouste Gulbenkian e Lancer’s Free.  
Optimus e Edifer (apoios em espécie). 

Em 2011 recebemos 124 candidaturas válidas (o 

dobro de 2010) , tendo conseguido com o nosso 

orçamento de € 100.000 apoiar 31 casos. 

Através de uma parceria com a Optimus 

Kanguru atribuímos computadores portáteis 

com banda larga a mais 8 pessoas. Recebemos 

ainda o apoio da Edifer para a adaptação de uma 

casa de banho. 

A cerimónia pública de entrega dos apoios teve 

lugar no Espaço BES Arte & Finança e contou 

com a presença do Ministro da Solidariedade e 

Segurança Social, Pedro Mota Soares. 

Resultados Obtidos: 

Apoio: Computador 

Apoio: Cadeira Bug 

Apoio: Plataforma Elétrica 

Cerimónia entrega apoios 2011 

Prevenção Rodoviária 
Acessibilidades Integração Acessibilidades Prevenção Rodoviária Investigação e Tecnologia 
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Ação Qualidade de Vida / Preencha Esta Vida 
INTEGRAÇÃO 

DESCRIÇÃO 

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

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

Plataforma desenvolvida pela Link Consulting com o design 
elaborado pro bono pela MSTF Partners. 

FICHA DE PROJETO 

Objetivos: 

Público-alvo: 

Local: 

Apoio Financeiro: 

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

Pessoas com deficiência motora e reconhecida 
carência económica.  
 

A iniciativa decorre e nível nacional. 

BES, Semapa, Zon Lusomundo, EMC. 

Desde o lançamento da plataforma, no passado 

dia 25 de Outubro 2011 até à sua suspensão a 

25 Janeiro 2012, graças a um apoio maciço da 

sociedade civil (1.258 doadores), foram 

angariados 55.442 € que permitiram apoiar mais 

13 pessoas. 

 

 

Resultados Obtidos: 

Apoio: Equipamento Boccia 

Apoio: Cadeira Elétrica 

Apoio: Trepador Escadas 

13 
APOIADOS 

Acessibilidades Integração Acessibilidades Prevenção Rodoviária Investigação e Tecnologia 

http://www.preenchaestavida.com/
http://www.preenchaestavida.com/
http://www.preenchaestavida.com/
http://www.preenchaestavida.com/
http://www.preenchaestavida.com/
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Apoio ao Emprego 
INTEGRAÇÃO 

DESCRIÇÃO 

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

As iniciativas desenvolvidas incluem workshops de 
desenvolvimento de competências pessoais e profissionais, 
divulgação de ofertas de emprego e sensibilização de 
empresas (facultando informação sobre os incentivos à 
contratação existentes).  

FICHA DE PROJETO 

Objetivos: 

Público-alvo: 

Local: 

 
Apoio Financeiro: 

Aumentar a empregabilidade de pessoas com deficiência 
motora através da facilitação de informação e 
desenvolvimento de competências pessoais e profissionais. 

Pessoas com deficiência motora desempregadas. 150 
INSCRITOS 

Zona de Lisboa (desenvolvimento de competências) e Nível 
nacional (divulgação de informação ). 

 
BES, Semapa e Brisa. 

Apoio ao candidato: 

  30 pessoas participaram no workshop sobre 
“Procura Ativa de Emprego”; 

 12 pessoas participaram no workshop sobre 
“Marketing Pessoal”; 

 150 pessoas estão inscritos na bolsa de 
candidatos à procura de emprego; 

 13 entidades enviaram ofertas de emprego 
para divulgarmos; 

 2 pessoas foram contratadas e 3 realizaram 
estágios. 

Sensibilização de empresas: 

 330 empresas receberam a brochura “O 
Talento não tem limites” ; 

 6 testemunhos de sucesso na integração 
profissional foram divulgados. 

Resultados Obtidos: 

Legenda 

Legenda 

Legenda 

Brochura 

Workshop Procura Emprego 

Workshop Procura Emprego 

Workshop Marketing Pessoal 

Acessibilidades Integração Acessibilidades Prevenção Rodoviária Investigação e Tecnologia 
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INTEGRAÇÃO 

DESCRIÇÃO 

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

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

Em 2011, promoveu-se também semanalmente, em 
parceria com a Associação Gulliver, a prática de vela 
adaptada no Centro Náutico do Parque nas Nações. 

 
FICHA DE PROJETO 

Objetivos: 

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

414 
PARTICIPANTES 

Lisboa, Oeiras, Costa de Caparica, Porto, Ribeira de Pena. 

Eventos de convívio realizados em 2011: 

 Visita ao Museu de São Roque (Fevereiro); 

 Dia de atividades radicais no Pena Aventura 

Park (Maio); 

 2 dias dedicados ao Surf Adaptado (Junho); 

 Passeio de mota de água no rio Douro 

(Junho); 

 Concerto Rui Veloso Wake Up Oeiras (Julho); 

 Atelier de Natal Museu Azulejo (Novembro); 

 Jantar de Natal (Dezembro); 

 Vela adaptada  no Centro Náutico do Parque 

das Nações (Abril a Novembro). 

Resultados Obtidos: 

Eventos de Convívio 

BES, Semapa. 

Apoio Financeiro: 

Locais: 

Público-alvo: 

Pessoas com deficiência motora e respetivos 
acompanhantes. 

Museu de São Roque 

Pena Aventura Park 

Mota de água no Rio Douro 

Surf adaptado na C. Caparica  

Jantar de Natal em Lisboa 

Acessibilidades Integração Acessibilidades Prevenção Rodoviária Investigação e Tecnologia 
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Espaço Desportivo Adaptado 
INTEGRAÇÃO 

DESCRIÇÃO 

O Espaço Desportivo Adaptado existe desde 2010 e resulta 
de uma parceria entre a Associação Salvador e a Fundação 
INATEL. Oferece equipamentos e instalações adequadas às 
necessidades das pessoas com deficiência motora, 
nomeadamente: 
 Ginásio com máquinas adaptadas; 
 Pavilhões e zonas exteriores para a prática de ciclismo, 

ténis e basquetebol adaptados; 
 Balneários e sanitários adaptados; 
 Fisioterapeutas com experiência neste tipo de 

deficiências. 

FICHA DE PROJETO 

Objetivos: 

Público-alvo: 

Local: 

Apoio Financeiro: 

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

Pessoas com deficiência motora residentes na 
zona de Lisboa. 

30 
UTENTES 

Parque de Jogos 1º de Maio / Fundação Inatel – Lisboa. 

BES, Semapa, REN e Siemens. 

Terminámos o ano de 2011 com 30 utilizadores 

regulares do Espaço Desportivo Adaptado. 

Comemoração no dia 9 de Outubro de 2011 do 

2º Dia do Desporto Adaptado com a realização 

de um Peddy Paper Desportivo que contou com 

a participação de atletas famosos e de 40 

pessoas com deficiência motora e seus 

acompanhantes.   

Resultados Obtidos: 

Ginásio 

Handbike na pista tartan 

Peddy Paper  Desportivo 

Peddy Paper Desportivo Acessibilidades Integração Acessibilidades Prevenção Rodoviária Investigação e Tecnologia 



11 

Sensibilização em Escolas 
INTEGRAÇÃO 

DESCRIÇÃO 

Iniciativa anual realizada junto de alunos do 3ª ciclo e 
secundário, os quais, através da elaboração de projetos 
sobre temas propostos, candidatam a sua escola a acolher 
uma palestra da Associação Salvador. 

Projeto para 2010/2011: Criação de uma Campanha 
Publicitária de Sensibilização sobre os temas da 
“Integração de pessoas com Deficiência Motora e/ou 
Acessibilidades”, tendo como mote “Se todos fizermos a 
nossa parte é mais fácil ajudar quem precisa”.  

FICHA DE PROJETO 

Objetivos: 

Público-alvo: 

Local: 

Apoio Financeiro: 

Sensibilizar os jovens para a temática da deficiência, pois estes 
têm um enorme potencial enquanto agentes de mudança, 
podendo nesta área da deficiência contribuir de forma decisiva 
para a inclusão das pessoas com deficiência motora. 

Alunos do 3º ciclo e secundário. A iniciativa foi 
divulgada em 1.294 escolas. 

2.800 
ALUNOS 

Escolas com 3º ciclo e/ou secundário em Portugal Continental. 
 

BES e Semapa. 

Campanha: Foram recebidas 64 candidaturas de 

32 escolas, tendo sido vencedora a campanha “É 

uma cadeira que faz a diferença?” e atribuídas 

duas menções honrosas. Foram produzidos um 

anúncio de imprensa e um spot de rádio, que 

foram veiculados em regime pro bono em 

diversos meios de comunicação social.   

Palestras: Realizadas palestras em 23 escolas, 

tendo sido contactados aproximadamente 2.800 

alunos. Palestras dadas por nove oradores com 

deficiência motora, entre os quais Salvador 

Mendes de Almeida. 

Resultados Obtidos: 

Esc. Fernando Namora - Lisboa 

Campanha Vencedora 

Esc. Raul Proença - C. Rainha 

Esc. Forte da Casa 

Acessibilidades Integração Acessibilidades Prevenção Rodoviária Investigação e Tecnologia 
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INTEGRAÇÃO 

DESCRIÇÃO 

Iniciativa através da qual 5 pessoas com deficiência motora 
(Filomena Franco, Filipa Bento, Carlos Lourenço, Carlos 
Nogueira e Salvador Mendes de Almeida),  realizaram 
palestras de sensibilização em 5 cidades do interior do 
país. Algumas das palestras foram moderadas pela 
jornalista Laurinda Alves. Cada um dos oradores deu o seu 
testemunho de vida com o objetivo de mudar 
mentalidades face à deficiência. Após a palestra, o público 
era convidado a visitar uma exposição interativa sobre 
Desporto Adaptado, Empreendedorismo, Acessibilidades, 
Sensibilização e Investigação e Tecnologia. 

 
FICHA DE PROJETO 

Objetivos: 

Público-alvo: 

Local: 

Apoio Financeiro: 

Sensibilizar a população para os diversos tipos de deficiência 
motora e para as capacidades das pessoas com deficiência. 

Instituições de ensino e a população em geral com e sem 
deficiência. 

 5 
CIDADES 

VISITADAS 

Beja, Portalegre, Castelo Branco, Guarda e 
Bragança –  entre 28/11 e 02/12. 

BES , Semapa, INR (Projeto cofinanciado pelo INR, I.P. 
Subprograma Para Todos” ).  

O  inquérito efetuado a uma amostra de 253 

participantes, no final das palestras, revela-nos 

que a maioria tem perceções positivas sobre as 

pessoas com deficiência motora, considerando 

que têm capacidade para ter um trabalho, 

constituir uma família, praticar desporto, entre 

outros.  

A comunicação social aderiu de forma 

significativa à iniciativa tendo sido publicados 

vários artigos em jornais,  rádios e televisões 

regionais. 

 

Resultados Obtidos: 

Grupo de oradores 

Palestra em Beja 

Autocarro decorado 

Exposição Guarda 

Exposição Empreendedorismo 

Roadshow “Semana das Capacidades” 

Acessibilidades Integração Acessibilidades Prevenção Rodoviária Investigação e Tecnologia 
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Portugal Acessível 
ACESSIBILIDADES 

DESCRIÇÃO 

O Portugal Acessível (www.portugalacessivel.com) é um 
site que disponibiliza informação sobre as acessibilidades 
físicas em diferentes tipos de espaços por todo o país: 
alojamento, restaurantes, praias, saúde, utilidades e 
transportes. Toda a informação é recolhida pessoalmente 
por um elemento da Associação Salvador. 

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

 
FICHA DE PROJETO 

Objetivos: 

Público-alvo: 

Abrangência: 

Apoio Financeiro: 

Disponibilizar informação fiável sobre a acessibilidade física nos 
espaços; gerar interação entre os utilizadores; sensibilizar os 
responsáveis dos espaços para a importância das acessibilidades. 

Pessoas com mobilidade reduzida, nacionais e 
estrangeiras, seus familiares e amigos. 

134 milhões  
TOTAL EUROPA 

3.500 espaços em 55 municípios nacionais. 

BES, Semapa, Turismo de Portugal. 

Durante o ano de 2011, foi  incluída no site 

www.portugalacessivel.com informação sobre 

acessibilidades nos seguintes destinos: Alqueva, 

Costa Alentejana e Douro; foi criada uma nova 

categoria de espaços – Transportes – e incluída  

informação sobre as acessibilidades nos 

transportes públicos acessíveis em Lisboa e 

Porto. 

Para além disso, enviamos bimestralmente a 

todos os espaços, pessoas com deficiência 

motora e demais interessados uma newsletter 

que inclui a visão de uma pessoa com deficiência 

motora sobre as acessibilidades na cidade em 

que reside, espaços em destaque e notícias. 

Resultados Obtidos: 

Ex. restaurante acessível 

Ex. praia acessível 

Ex. entrada adaptada 

Ex. casa de banho adaptada 

Acessibilidades Integração Acessibilidades Prevenção Rodoviária Investigação e Tecnologia 

http://www.portugalacessivel.com/
http://www.portugalacessivel.com/
http://www.portugalacessivel.com/
http://www.portugalacessivel.com/
http://www.portugalacessivel.com/
http://www.portugalacessivel.com/
http://www.portugalacessivel.com/
http://www.portugalacessivel.com/
http://www.portugalacessivel.com/
http://www.portugalacessivel.com/
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Conferências de Sensibilização 
ACESSIBILIDADES 

Muitas pessoas com deficiência motora veem os seus 
direitos básicos serem negados por falta de acessibilidades.  

Nas conferências “Projetar para todos ou só para alguns”, 
para professores e estudantes de arquitetura, é abordada a 
importância de desenvolver projetos inclusivos. 

As conferências têm como oradores o Arq. Pedro Homem 
Gouveia (especialista em acessibilidades), o Arq. Henrique 
Albino (visão antes e depois de se deslocar em cadeira de 
rodas) e Salvador Mendes de Almeida. 

FICHA DE PROJETO 

Objetivos: 

Público-alvo: 

Locais: 

Apoio Financeiro: 

Sensibilizar professores e estudantes de arquitetura para 
contemplarem as acessibilidades nos seus projetos de forma a 
contribuírem para a construção de uma sociedade onde todas  
as pessoas independentemente das suas limitações possam ter 
os mesmos direitos  no que respeita ao acesso aos espaços.  

Professores e estudantes de arquitetura. 120 
TOTAL 

Faculdades de Arquitetura da Universidade do Porto e ISCTE. 

BES, Semapa. 

Durante as conferências, confirmámos a 

perceção de que os  professores e estudantes de 

arquitetura, principais responsáveis pela 

promoção das acessibilidades, não estão  ainda 

muito sensíveis  a este tema. A maioria dos 

alunos referiu nunca ter abordado o tema 

durante toda a licenciatura.  

Iremos continuar a promover ações de 

sensibilização junto deste público. 

Resultados Obtidos: DESCRIÇÃO 

Oradores 

Oradores 

Oradores 

Assistência 

Acessibilidades Integração Acessibilidades Prevenção Rodoviária Investigação e Tecnologia 
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FICHA DE PROJETO 

DESCRIÇÃO 

Basílica da Estrela 
ACESSIBILIDADES 

Projeto para adaptação das condições de acessibilidade da 
Basílica da Estrela. Sendo um monumento classificado, 
qualquer intervenção necessita de ter um caráter reversivo 
e respeitar os materiais e as pré-existências. Serão 
realizadas intervenções no:  

 Acesso ao adro da igreja 
 Acesso à nave principal 
 Acesso às Capelas Mortuárias 
 Adaptação da Instalação Sanitária  

Objetivos: 

Público-alvo: 

Local: 

Apoio Financeiro: 

Tornar a entrada da Basílica da Estrela acessível a pessoas com 
mobilidade reduzida. 

Pessoas  com mobilidade reduzida que queiram visitar a 
Basílica da Estrela por motivos religiosos ou turísticos. 

Basílica da Estrela. 

Fundação EDP. 
 

Foi elaborado o concurso de ideias, tendo o 

projeto sido adjudicado ao Gabinete M.PT – 

Paula Teles, que ofereceu o projeto de 

arquitetura em regime pro-bono. 

Foi elaborado projeto de execução, já aprovado 

pelo IGESPAR, e respetivo caderno de encargos. 

 

 

 

Resultados Obtidos: 

 Nave central 

Rampa acesso adro 

Basílica da Estrela 

Rampa interior 

Acessibilidades Integração Acessibilidades Prevenção Rodoviária Investigação e Tecnologia 
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FICHA DE PROJETO 

DESCRIÇÃO 

Regresso Seguro 
PREVENÇÃO RODOVIÁRIA 

O Regresso Seguro é uma campanha de sensibilização 
rodoviária realizada em locais específicos de vida noturna, 
promovida por voluntários com deficiência motora 
resultante de acidente de viação. Os voluntários 
distribuem flyers “cartão com balão”, ao mesmo tempo 
que estabelecem um diálogo com as pessoas abordadas. 
São também colocados autocolantes eletrostáticos nas 
portas dos carros.  

Paralelamente, no eixo prevenção rodoviária, realizamos a 
Campanha de Sensibilização “Roda” – Uma noite pode 
mudar a vida inteira” - Spot TV, Spot Rádio, Anúncio 
Imprensa e Cartaz Mupi - veiculada pro bono por diversos 
meios que se mostram solidários com esta causa. 

  

 
Objetivos: 

Público-alvo: 

Locais: 

Apoio Financeiro: 

Alertar os jovens para não conduzirem sob 
o efeito de álcool. 

Jovens.  

9.000 
MATERIAIS 

DISTRIBUIDOS 

Locais de diversão noturna frequentados por jovens. 
 

Bes, Semapa, Liberty Seguros, Locarent e Leaseplan. 

Em 2011 realizámos as seguintes ações :  

 Lisboa (Bairro Alto) – Março 

 Évora (Festa do Forcado) – Abril 

 V.N. Gaia (Festival Marés Vivas) – Julho 

 Lisboa (Festival Delta Tejo) – Julho 

 Oeiras (Festival Wake Up Oeiras) – Julho 

 Caldas da Rainha (Tasquinhas Oeste) – Agosto 

 Cascais (Centro Cidade) – Dezembro 

 Lisboa (Parque das Nações ) – Dezembro 

Resultados Obtidos: 

Festa Tasquinhas – C. Rainha 

Colocação de eletrostáticos 

Marés Vida - Gaia 

Bairro Alto (Lisboa) 

Centro de Cascais 

Acessibilidades Integração Acessibilidades Prevenção Rodoviária Investigação e Tecnologia 
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Prémio Ser Capaz – Investigação e Tecnologia   
INVESTIGAÇÃO E TECNOLOGIA 

DESCRIÇÃO 

Prémio anual, no valor de € 10.000, que prevê o 
financiamento de projetos que contribuam para o 
desenvolvimento de produtos, instrumentos, tecnologias, 
metodologias, equipamentos ou sistemas técnicos que 
previnam, compensem, atenuem ou neutralizem a 
incapacidade de uma pessoa portadora de deficiência 
motora. 

FICHA DE PROJETO 

Objetivos: 

Público-alvo: 

Local: 

Apoio Financeiro: 

Estimular o desenvolvimento de projetos que possam facilitar 
a vida das pessoas portadoras de deficiência motora. 

Estudantes universitários / Investigadores. 22 
CANDIDATURAS 

Prémio de âmbito nacional. 

BES , Semapa, Abbott. 
 
Nota: A entrega do prémio teve lugar em Janeiro de 2012, pelo que 
as receitas e custos associados foram lançados em 2012. 

Na edição de 2011 do Prémio Ser Capaz foram 

recebidas 22 candidaturas. O júri, composto por 

Salvador Mendes de Almeida, António Câmara 

(Ydreams) e Fernando Lobo (Universidade do 

Algarve), selecionou como vencedores os 

seguintes projetos:  

 1º Lugar: Projeto DHACOR / ortótese ativa 
para apoio do tornozelo (€ 5.000) 

 1ª Menção Honrosa: IntellWheels/ cadeira 
de rodas inteligente (€ 3.500) 

 2ª Menção Honrosa: Living Home Center/ 
plataforma que permite um fácil acesso a 
serviços tecnológicos de utilização diária 
(email, agenda, etc.) (€ 1.500) 

Espaço BES Arte & Finança 

2ª Menção Honrosa 

Júri 

Grupo Vencedor - DHACOR 

1ª Menção Honrosa 

Resultados Obtidos: 

Acessibilidades Integração Acessibilidades Prevenção Rodoviária Investigação e Tecnologia 
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Apoio a Estudos 
INVESTIGAÇÃO E TECNOLOGIA 

DESCRIÇÃO 

A Associação Salvador apoia projetos de investigação sobre 
deficiência motora, em diversas áreas - desde as ciências 
sociais às tecnologias ou ciências da saúde - através da 
facilitação de amostra, apoiando assim a realização de 
estudos que permitam aprofundar o conhecimento 
científico sobre esta temática em Portugal. 

FICHA DE PROJETO 

Objetivos: 

Público-alvo: 

Local: 

Apoio Financeiro: 

Facilitar amostra a estudos que tenham como objetivo 
aprofundar o conhecimento científico sobre a deficiência 
motora nas diversas áreas de investigação.  

Estudantes e investigadores na área da deficiência 
motora. 

   8 
ESTUDOS 

Nível nacional. 

BES e Semapa.  

8 estudos de investigação apoiados com facilitação de amostra: 

 “Qualidade de Vida da pessoa com Paraplegia Traumática” (Escola Superior 

de Enfermagem - Coimbra); 

 "Adaptações no local de trabalho para portadores de deficiência motora" 

(Universidade Lusíada - Lisboa); 

 “Turismo acessível como recurso de stress-coping de pessoas com 

incapacidade motora e sensorial” (Universidade de Aveiro); 

 “Da lesão vertebro-medular à inclusão social: a deficiência enquanto 

desafio pessoal e sociopolítico” (Universidade de Coimbra); 

 " Coping e qualidade de vida de pessoas com lesão medular traumática e 

seus cuidadores informais" (Universidade de Santiago de Compostela); 

 Projeto para automatizar a entrada e a saída de uma pessoa com 

deficiência motora para o lugar do condutor de um automóvel (Instituto 

Politécnico de Leiria); 

 Estudo sobre tábuas de transferência (Universidade de Aveiro); 

 Questionário para utilizadores ativos de cadeiras de rodas manuais 

(Universidade Técnica de Lisboa). 

Resultados Obtidos: 

Acessibilidades Integração Acessibilidades Prevenção Rodoviária Investigação e Tecnologia 
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OUTROS SERVIÇOS DE APOIO 

Comunicação 

Website / Newsletter / Facebook / Presença nos media  

Descrição: 

A Associação Salvador comunica 

regularmente as atividades que 

promove através do site 

institucional, da newsletter 

bimestral e também da página de 

fãs no facebook. 

Enviamos com regularidade 

comunicados de imprensa aos 

media sobre as iniciativas realizadas.  

Objectivos: 

 Divulgar as iniciativas da 

Associação Salvador ao maior 

número possível de pessoas com 

deficiência motora, por forma a 

que as pessoas interessadas 

possam ter a oportunidade de 

participar, contribuindo assim 

para a sua inclusão social.  

 Agradecer e dar visibilidade a 

todas as entidades que apoiam 

financeiramente ou com serviços 

os projetos desenvolvidos. 

 Angariar novos apoiantes para a 

nossa causa. 

 

Resultados: 

 Relançamento do site 

institucional em Junho de 2011. 

 18.979 visitantes únicos, com 

89.509 páginas visitadas. 

 6 newsletters enviadas. 

 16.559 fãs no facebook. 

  357 noticias publicadas nos 

media com um impacto 

financeiro (Automatic 

Advertising Value) calculado pela 

Cision de: 

    
       8.634.848 € 

41% 
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OUTROS SERVIÇOS DE APOIO 

Respostas a Pedidos de Ajuda 

Respostas a Pedidos de Ajuda / Bases de Dados 

Descrição: 

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

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

Objectivos: 

 Prestar informação de forma 

personalizada a todas as pessoas 

com deficiência motora e 

respetivos familiares que 

contactam diretamente a 

Associação Salvador colocando 

dúvidas e questões (por telefone 

ou por e-mail).  

 Enviar de forma regular a todas 

as pessoas inscritas na base de 

dados informações sobre as 

atividades que são 

desenvolvidas. 

 

Resultados: 

 370 mensagens recebidas com 

pedidos de apoio ou informação 

(média mensal de 31 

mensagens). 

 457 novos contactos de pessoas 

com deficiência em 2011. 

 1.246 pessoas com deficiência 

inscritas na base de dados.  

 As bases de dados da Associação 

Salvador foram registadas na 

Comissão Nacional de Proteção 

de Dados. 

63% 
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OUTROS SERVIÇOS DE APOIO 

Voluntariado 

Descrição: 

A Associação Salvador tem contado, 

desde a sua criação, com um 

conjunto muito valioso de 

voluntários, na implementação de 

diversas atividades.  

Pretendemos desenvolver a 

cidadania ativa e solidária, quer a 

nível particular, quer a nível 

empresarial.  

Devido ao elevado número de 

inscrições recebidas não tem sido 

possível envolver todas os 

voluntários inscritos nas diversas 

atividades. 

Objectivos: 

 Promover a cidadania ativa e 

solidária através do 

envolvimento da sociedade civil 

nas atividades desenvolvidas.  

 Disponibilizar às empresas a 

possibilidade de desenvolver 

ações de voluntariado onde 

possam envolver os seus 

colaboradores. 

 Reduzir os nossos custos 

operacionais. 

Resultados: 

 172 voluntários  apoiaram a 

realização de eventos de convívio. 

 136 voluntários participaram em 

ações de Regresso Seguro. 

 44 voluntários participaram em 

outras atividades: Dia do Desporto 

Adaptado, apoio administrativo, 

Workshops, entre outros. 

2.138 
HORAS OFERECIDAS 
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OUTROS SERVIÇOS DE APOIO 

Angariação de Fundos 

Particulares 

Empresas (*) 

Formas de contribuição   Resultados obtidos   
 
 Cartão “amigo” (contribuição a partir de 24€ por ano)  
 Chamadas de valor acrescentado   
 Outros donativos de particulares (inclui venda de 
merchandising, partilha de receitas, etc.) 
 
Total     
      

72% 

Formas de contribuição   Resultados obtidos   
 
 Mecenas  (donativos anuais  superiores a 25.000€)     
 Patrocinadores (donativos anuais  inferiores a 25.000€)   
 Donativos em espécie com recibo emitido  
 
Total     
 

16% 

(*) A lista das empresas mecenas, patrocinadoras e das empresas que forneceram apoios em espécie (com e sem recibo) encontra-se nos anexos. 

10.780,24€ 
24.836,00€ 

6.811,03€ 
 

42.427,27€ 
  

270.115,95€ 
151.568,83€ 

4.873,84€ 
 

426.558,62€  
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OUTROS SERVIÇOS DE APOIO 

Angariação de Fundos 

Crowdfunding – Angariação através de www.preenchaestavida.com 

    Resultados obtidos   
 
 Donativos de particulares e empresas  

Total de donativos recebidos em 2011: 523.407,45 
   
   

Estado 

Formas de contribuição   Resultados obtidos  
 
 Instituto Nacional de Reabilitação   
 Escolas (comparticipação despesas)   
 
Total     7% 

31% 

6.159,80€ 
950,77€ 

 
7.110,57€ 

47.310,94€ 
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ANÁLISE FINANCEIRA 

Enquadramento 

A crise económica e financeira, que se tem vindo a agravar nos últimos anos, conduziu Portugal para uma conjuntura 

macroeconómica muito difícil. Esta contração económica tem enormes consequências a nível social, sendo que as pessoas com 

deficiência fazem parte dos grupos mais afetados.  

Conscientes do  período difícil que atravessamos, e antecipando a maior dificuldade que teremos na angariação de fundos nos 

próximos anos, fizemos em 2011 um esforço adicional tanto de angariação de donativos, como de redução de custos face ao 

orçamento definido, no sentido de conseguirmos garantir a continuidade aos projetos que temos vindo a desenvolver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentam-se de seguida o Balanço e a Demonstração de Resultados a 31 de Dezembro de 2011. 

81,5% 

9,0% 

8,1% 1,4% 

Empresas

Crowdfunding

Particulares

Estado

57% 

13% 

4% 

4% 

14% 

8% 
Integração

Acessibilidades

Prevenção Rodoviária

Invest. e Tecnologia

Outras Ações

Gestão Geral

Origem das Receitas Distribuição dos custos por área 
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Balanço 
ANÁLISE FINANCEIRA 

Balanço Individual em 31 de Dezembro de 2011 (valores em Euros) 
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Demonstração de Resultados 
ANÁLISE FINANCEIRA 

Demonstração Individual de Resultados por Natureza  para o período findo a 31 de Dezembro de 2011 (valores em Euros) 



27 

ANEXOS 

Empresas Parceiras (1/2) 

Categoria Empresas 

Mecenas Platina BES  Semapa 

Mecenas  Prata Fundação EDP Liberty Locarent 

REN 

Patrocinadores 
(empresas que 
efetuaram 
donativos 
superiores a 500€) 

Abbott Portugal Amigos da Festa Brava (Forcados) Angelini  

Billabong (Despomar) Brisa Cepsa 

Cisco EMC Espírito  Santo Viagens 

Fundação Calouste Gulbenkian Groupon José Maria da Fonseca (Lancers Free ) 

Leaseplan Leya Matudis - Pepsico 

Microsoft Sentido Zoom Sogrape 

Sport Zone Sumol+Compal Turismo de Portugal 
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ANEXOS 

Empresas Parceiras (2/2) 

Categoria Empresas 

Apoio em serviços Antena 3 Câmara Municipal da Guarda Be Stronger 

BES Arte e Finança Câmara Municipal de Castelo Branco Câmara Municipal de Lisboa 

Câmara Municipal de Portalegre CCA Advogados Cision 

Danone Edifer Estúdio Fotografia Snipers 

Fidelidade Mundial/ Império Bonança Fontana Park Hotel GCE Livrarias 

Go Natural Hotéis Vila Galé Hotel Tiara Park Atlantic 

Impresa Indigo Produtora Instituto Politécnico de Beja 

Instituto Politécnico de Bragança JC Decaux Jervis Pereira 

Leaseplan Longevity Wellness  Resort Mercedes-Benz 

Mobilitec 
Moto Jetski Clube do Douro / 
Federação Portuguesa de Jetski 

MSTF Partners 

Museu de São Roque/ SCML Museu Nacional do Azulejo Música no Coração 

Nestlé Optimus Pintora Filipa Saragga 

Rádio Capital Rádio Cidade RFM 

RTP2 Sniper Produtora Sumol+Compal 

Tempo Team e Psicoforma VS 2.0 Digital Media Y Dreams 
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