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CARTA DO PRESIDENTE 

Salvador Mendes de Almeida 

Presidente da Associação Salvador 

Ao longo do ano de 2012, a Associação Salvador 
continuou a lutar para que as pessoas com 
deficiência motora tenham uma vida ativa e 
integrada na sociedade. 

Acreditamos que o convívio continua a ser “o 
melhor remédio” para fazer face à exclusão social. 
De Norte a Sul do país, reunimos pessoas portadoras 
de deficiência em diferentes eventos de convívio, 
dando ânimo a muitos, melhorando a autoestima de 
outros e proporcionando bons momentos a todos.  

Os momentos de lazer são fundamentais para 
fazer face à falta de acessibilidades, às 
dificuldades de locomoção e mesmo à falta de 
emprego. 

Por seu lado, o desporto continua a ser um 
grande veículo de integração. Já por si, a prática 
desportiva é importante para qualquer pessoa, 
mas para pessoas com alguma incapacidade 
física, é sem dúvida fundamental para que estas 
possam ter uma vida com qualidade. 

 

 

 

 

 

 

O nosso Espaço Desportivo Adaptado, continua a 
ser uma aposta de grande importância pois 
permite fazer reabilitação e fisioterapia fora de 
um ambiente hospitalar, trazendo grandes 
benefícios tanto a nível físico como psicológico, a 
quem dele usufrui. 

 A Ação Qualidade de Vida, um projeto que 
ajuda as pessoas com deficiência com apoios 
concretos, teve um ano de números record pois 
juntando ao nosso orçamento, com os esforços 
do “Preencha esta Vida “ e da “Campanha de 
Natal” da RFM, foram apoiadas 59 pessoas!  

Foram entregues equipamentos como cadeiras 
de rodas, camas, gruas, etc., todos 

fundamentais para os apoiados poderem ter 
uma vida digna e socialmente mais ativa.  

Na luta pelas acessibilidades, ganhámos este ano 
uma batalha. Juntamente com outras 8 
associações, apresentámos uma proposta ao 
Orçamento Participativo da Câmara Municipal 
de Lisboa, com o objetivo de tornar acessível o 
eixo Entrecampos – Marquês de Pombal. Foi o 
2º projeto mais votado e a CML vai agora fazer 
as obras necessárias, tornando este troço num 
modelo no que às acessibilidades diz respeito. 

Infelizmente, os acidentes de viação continuam a 
ser a maior causa de lesões motoras adquiridas, 
facto pelo qual a nossa aposta na prevenção 
rodoviária é contínua. Este ano foi lançada uma 
grande campanha de sensibilização sob o lema 
“Há sonhos que morrem cedo de mais”, com a 
qual pretendemos, mais uma vez, alertar os 
jovens dos perigos de conduzir sob o efeito de 
álcool. 

No país inteiro, combatemos a falta de 
acessibilidades, ajudamos a ultrapassar as 
dificuldades de locomoção e ajudamos as 
pessoas com deficiência a viverem as suas vidas 
com dignidade. 

Muito há ainda por fazer mas nós sabemos que 
com a ajuda dos nossos mecenas, 
patrocinadores, voluntários e todas as entidades 
que se envolvem connosco nesta causa, será 
possível continuarmos a lutar, acreditando num 
futuro mais acessível para todos! 

“ “ Acreditamos que o convívio continua a ser 
‘o melhor remédio’ para fazer face à 
exclusão social.  

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

MISSÃO: 
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EIXOS DE ATUAÇÃO 

Integração  Prevenção Rodoviária Investigação 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. 

Os acidentes rodoviários estão na 
origem de muitos dos casos de 
deficiência motora adquirida. 
 
Portugal é um dos países com 
maiores índices de sinistralidade.  
 
A Associação Salvador assume, 
desde o início da sua atividade, um 
papel ativo na sensibilização e 
prevenção de acidentes deste 
género, sobretudo junto das 
camadas  mais jovens. 

Em 2012, lançámos uma campanha 
de sensibilização multimeios, com o 
objetivo de conseguirmos atingir um 
maior número de pessoas. 

 
  

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

 

 

Acessibilidades 

Todos os dias, as pessoas com 
deficiência enfrentam obstáculos 
para realizar as rotinas mais simples. 

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

A Associação Salvador procura 
assumir um papel ativo na 
sensibilização e mobilização da 
sociedade para a concretização de 
projetos que visem a melhoria das 
acessibilidades e na divulgação de 
informação sobre a acessibilidade 
nos espaços. 
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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 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

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

Candidatura ao Orçamento 
Participativo da CM de Lisboa. 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 

SENSIBILZAÇÃO RODOVIÁRIA 

Campanha de sensibilização rodoviária 
multimeios. 

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 1047 pessoas com 
deficiência e 468 Instituições e  C. Municipais. 
 

35 
APOIADOS 
EM 2012 

A iniciativa decorre a nível nacional. 

BES, Semapa e Fundação Calouste Gulbenkian. 

Em 2012 recebemos 153 candidaturas válidas, tendo 

conseguido com o orçamento da Associação Salvador, no 

valor de € 100.000 apoiar 35 casos. 

A cerimónia pública de entrega dos apoios teve lugar no 

Espaço BES Arte & Finança em Setembro 2012. 

Resultados Obtidos: 

Prevenção Rodoviária 
Acessibilidades Integração Acessibilidades Prevenção Rodoviária Investigação e Tecnologia 

Cerimónia entrega apoios 2012 

Apoio: Cadeira Elétrica 

Apoio: Cadeira Posicionamento 
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Ação Qualidade de Vida 
INTEGRAÇÃO 

APOIOS ATRIBUIDOS: “Com o vosso apoio continuarei a ser autónomo e a viver 
a vida intensamente!” Carlos Nogueira | Apoio: 
Comparticipação carro adaptado. 
 
“Com a nova cadeira vou tornar-me independente dentro 
da minha própria casa.” Carla Gil !| Apoio: Cadeira 
elétrica. 
 
O Leandro é da nossa turma. É um menino que tem 8 
anos (...)" e que com a ajuda da Associação Salvador já 
vai puder ir com a sua cadeira de rodas nova "(...) à nossa 
sala". Leandro Neto | Apoio: Cadeira Posicionamento. 
 
“Uma nova independência!“ João Pina | Apoio: Cadeira 
liga leve 
 
“A boa disposição e o sorriso constante da Nídia vão ter 
ainda mais brilho, pois estará muito mais confortável e 
bem posicionada no seu assento moldado novo, logo o 
seu bem-estar diário será evidente por todos os que a 
rodeiam!” Nídia | Apoio: Assento Moldado. 
 
“A vós agradeço o apoio oferecido, sem a Cadeira de 
Rodas iria continuar sem conseguir sair para todo o lado, 
sem conseguir ir passear com as minhas irmãs, pois a 
cadeira antiga já não oferece estabilidade nem conforto 
para eu poder sair de casa. (…)” Tiago Lopes | Apoio: 
Cadeira Posicionamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alguns Testemunhos: 

Prevenção Rodoviária 
Acessibilidades Integração Acessibilidades Prevenção Rodoviária Investigação e Tecnologia 

Categoria Vida com Dignidade: Belmiro Rodrigues: Botas 

Ortopédicas | Bernardo Ramalho: Cadeira Elétrica | Carla Gil: 

Cadeira Elétrica | David Lima: Elevador Sanita e Assento | Eurisa 

Costa: Cadeira Manual | Florbela Silva: Cadeira de banho | 

Francisco Pereira: Sistema Posicionamento | Henrique Venda: 

Sistema Sicam | João Pina: Cadeira Manual | João Amorim : Obras 

no lar | João Carvalho: Material apoio WC | Leandro Oliveira: 

Comparticipação adaptação WC | Leandro Neto: Cadeira 

Posicionamento | Luciano Faustino: Cadeira Manual | Marco 

Branco: comando Cadeira Elétrica | Mª Conceição Bastos: Cadeira 

Posicionamento | Mª Fátima Pinho: Cadeira Elétrica | Mariana 

São Pedro: Cama Elétrica | Miguel Borges: Assento Cadeira 

Elétrica |  Nidia Gomes : Colete Assento Moldado | Priscila 

Miranda: Cadeira Manual | Ricardo Aveiro: Cadeira  Manual, grua 

e colchão |  Rita Bento: Cadeira de Posicionamento | Sandra  

Amaro: Cadeira Posicionamento 2ª mão | Tiago Lopes: Cadeira 

Posicionamento | Vitor Fernandes: Cama e cadeira banho.  

Categoria Mudança de Vida: Adriano Bernardino: Cama, colchão 

e tábua transferência | Carlos Nogueira: Comparticipação carro 

adaptado | Cecília Santos: Scooter Elétrica | Henrique Avó: 

Comparticipação Plataforma | Lorival Rodrigues: Cadeira Elétrica | 

Luís Fernandes: Cadeira Elétrica em 2ª mão | Madalena Brandão: 

Chair Topper | Mª Teresa Melo: Quadriciclo | Pedro Maciel: 

Teclado e Colunas. 

Alguns dos apoios atribuídos: 
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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 da Ação Qualidade de Vida. 

FICHA DE PROJETO 

Objetivos: 

Público-alvo: 

Media Partner 2012: RFM 

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. 

Entre 13 Setembro 2012 e  22 de Janeiro 2013 foram 

angariados 32.165€ com os quais foram apoiados 7 

casos.   

Foi ainda realizada uma venda de rifas presencial, 

cujas receitas no valor de 3.500€ permitiram adquirir 

uma cadeira de posicionamento para a Acácia 

Oliveira. 

 

 

José Carlos Alves: Cadeira Elétrica | Mariana Bastos: 

Sistema Sicam | Antonieta Monteiro: Cadeira Elétrica 

| Fernando Ribeiro: Chair Topper | Márcio Nunes: 

Cadeira Manual | Helena Barros: Cadeira 

Posicionamento | David Amorim: Próteses Membros 

Inferiores | Acácia Oliveira: Cadeira Posicionamento 

 

 

 

Resultados Obtidos: 

8 
APOIADOS 

Acessibilidades Integração Acessibilidades Prevenção Rodoviária Investigação e Tecnologia 

Apoio Financeiro: BES, Semapa. 

Local: 

Alguns dos apoios atribuídos: 

Apoios Atribuídos: 

http://www.preenchaestavida.com/
http://www.preenchaestavida.com/
http://www.preenchaestavida.com/
http://www.preenchaestavida.com/
http://www.preenchaestavida.com/
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Ação Qualidade de Vida / Campanha de Natal RFM 
INTEGRAÇÃO 

DESCRIÇÃO 

No ano de 2012 a Campanha de Natal RFM visou apoiar pessoas 
com deficiência motora que se tinham candidatado à Ação 
Qualidade de Vida 2012, e que não tinham sido apoiadas por 
limitações orçamentais. quem mais precisa! 

Os ouvintes da RFM foram desafiados a contribuírem para 
apoiarem os vários casos apresentados através de donativos 
numa conta RFM criada para o efeito. 

A campanha decorreu entre Dezembro 2012 e Janeiro 2013. 

FICHA DE PROJETO 

Objetivos: 

Público-alvo: 

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 decorreu a nível nacional. 

Foram angariados 41.365€ que permitiram apoiar 16 

casos. 

 

 

Hélder Pires: Cadeira Posicionamento | Hugo 

Oliveira: Cadeira Manual | Anabela Gaspar: 

Construção WC |Sara Napoleão: Cadeira 

Posicionamento |  Mohamed Valimamade : Cadeira 

Posicionamento| Arlinda Mendonça: Cadeira  

Manual | Paulo Esteves: Cadeira Manual | José 

Emanuel Costa: Cadeira Elétrica | Paulina Leal: 

Cadeira Posicionamento | Rafael Vilhena: Cadeira 

Elétrica | Ana Paula Serrano: Cadeira Manual | 

Anibal Duarte: Cadeira Elétrica | Diana Jesus: Cadeira 

Posicionamento | Jorge Silvestre: Cadeira Elétrica | 

Ana Oliveira: Scooter Elétrica | Vitor Brás: Cadeira 

Manual 

 

 

 

Resultados Obtidos: 

16 
APOIADOS 

Acessibilidades Integração Acessibilidades Prevenção Rodoviária Investigação e Tecnologia 

Apoio: RFM 

Local: 

Alguns dos apoios atribuídos: 

Apoios Atribuídos: 
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Workshop Procura de Emprego 

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 

Apoio ao candidato  

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

 17 pessoas participaram nos workshops de 
Informática (Word, Excel e PowerPoint); 

 9 pessoas realizaram sessões de coaching. 

 

Sensibilização de Empresas 

 Divulgámos 6 testemunhos de sucesso; 

 Disponibilizamos no nosso site informação sobre 
os incentivos à contratação; 

 Publicámos um anúncio de imprensa de 
sensibilização para a contratação de pessoas com 

deficiência, no expresso emprego. 

Anúncio de Imprensa 

Acessibilidades Integração Acessibilidades Sensibilização Investigação e Tecnologia 

51 
PARTICIPANTES 

Workshop - Informática Resultados Obtidos: 

Objetivos: 

Aumentar a empregabilidade de pessoas com deficiência motora 
através da facilitação de informação e realização de ações que 
promovam o desenvolvimento de competências pessoais e 
profissionais. 

Público-alvo: 
Pessoas com deficiência motora desempregadas. 

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

 
BES e Semapa. 

 
Apoio Financeiro: 
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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 2012, manteve-se, em parceria com a Associação Gulliver, a 
prática semanal 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. 

356 
PARTICIPANTES 

Lisboa, Faro, Marvão, Porto e Lousã. 

Eventos de convívio realizados em 2012: 

 Workshop Dança Adaptada (Fevereiro); 

 Passeio Acessível em Lisboa (Março); 

 Jantar Tertúlia em Faro (Abril); 

 Passeio ao Marvão (Maio);  

 2 dias dedicados ao Surf Adaptado (Junho); 

 Regata Grandes Veleiros (Julho); 

 Jantar Tertúlia no Porto (Setembro); 

 Fim de semana na Lousã (Setembro); 

 Jantar de Natal (Dezembro); 

 Prática regular de vela adaptada na Marina do 

Parque das Nações (Maio a Dezembro). 

Resultados Obtidos: 

Eventos de Convívio 

BES, Semapa e Angellini. 

Apoio Financeiro: 

Locais: 

Público-alvo: 

Pessoas com deficiência motora e respetivos 
acompanhantes. 

Acessibilidades Integração Acessibilidades Prevenção Rodoviária Investigação e Tecnologia Dança Adaptada 

Fim de Semana na Lousã 

Jantar Tertúlia Porto 

Passeio ao Marvão 

Jantar de Natal 
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Espaço Desportivo Adaptado 
INTEGRAÇÃO 

DESCRIÇÃO 

Localizado no Parque de Jogos 1º de Maio em Lisboa, resulta de 
uma parceria entre a Associação Salvador e a Fundação INATEL e 
oferece: 

 Ginásio com máquinas adaptadas; 

 Pavilhões e zonas exteriores para a prática de ciclismo, ténis e 
basquetebol adaptados; 

 Aulas de adaptação ao meio aquático; 

 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. 

26 
UTENTES 

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

Atividade Regular: BES, Semapa, REN , ABC  
Dia Desporto Adaptado : INR e  SMS/ Tecnifar 

Terminámos o ano de 2011 com 26 utilizadores 

regulares do Espaço Desportivo Adaptado. 

Comemoração no 30 de Setembro 2012 do 3º Dia do 

Desporto Adaptado com a realização  de uma 

demonstração de Futebol em Cadeira de Rodas 

Elétrica) e com um Peddy Paper Desportivo onde 

foram apresentadas diversos modalidades de 

Desporto Adaptado.  

Este evento contou com 120 participantes, entre 

pessoas com mobilidade reduzida, seus 

acompanhantes, atletas que demonstraram as 

diversas modalidades e voluntários. 

Resultados Obtidos: 

Ginásio 

Peddy Paper  Desportivo Acessibilidades Integração Acessibilidades Prevenção Rodoviária Investigação e Tecnologia 
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Sensibilização em Escolas 
INTEGRAÇÃO 

DESCRIÇÃO 

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

Em 2011/2012 foi  pedido para os estudantes desenvolverem 
projetos que visassem sensibilizar a comunidade para o tema da 
deficiência motora,  tendo como mote “O teu trabalho é ajudar 
a ver a pessoa e não a cadeira de rodas”.  

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. 

1.126 
ALUNOS 
EM 2012 

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

BES e Semapa. 

Realizadas palestras em 11 escolas, tendo sido 

contactados aproximadamente 1.000 alunos. 

Palestras dadas por cinco oradores com deficiência 

motora, entre os quais Salvador Mendes de Almeida. 

Em alguma palestras esteve presente um segundo 

orador portador de deficiência, que também 

partilhou a sua história de vida com os alunos e 

professores presentes. 

 No final de cada ação foi distribuído aos alunos o 

"Kit Embaixador" para que estes passem a palavra 

sobre a integração social de pessoas com 

deficiência.  

Em Outubro 2012 foi aberto um novo período de 

candidaturas para as escolas que vão ser visitadas 

entre Janeiro e Junho 2013.  

Resultados Obtidos: 

Acessibilidades Integração Acessibilidades Prevenção Rodoviária Investigação e Tecnologia Imagem Campanha 

Visitas e Palestras em Escolas 

Kit Embaixador 
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Portugal Acessível 
ACESSIBILIDADES 

DESCRIÇÃO 

O Portugal Acessível (www.portugalacessivel.com) é um guia 
que disponibiliza informação sobre as acessibilidades físicas em 
diferentes tipos de espaços por todo o país: alojamento, 
cultura/ lazer, restaurantes, praias, saúde, utilidades e 
transportes. Oferece também propostas de itinerários. A grande 
mais-valia é que toda a informação é recolhida pessoalmente 
por um elemento da Associação Salvador. 

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

 

FICHA DE PROJETO 

Objetivos: 

Público-alvo: 

Abrangência: 

Apoio Financeiro: 

Disponibilizar informação fiável sobre a acessibilidade física nos 
espaços; propor itinerários baseados em espaços acessíveis; gerar 
interação entre os utilizadores; sensibilizar os espaços para a 
importância das acessibilidades. 

Pessoas com mobilidade reduzida, familiares e amigos. 

3.600 
ESPAÇOS DISPONÍVEIS 

3.600 espaços em 60 municípios nacionais. 

BES, Semapa, Fundação PT, Microsoft. 

Durante o ano de 2012, foram revisitados os 

municípios de Évora, Beja, Oeiras e Leiria , com o 

objetivo de atualizar a informação disponível; foram 

criados vários itinerários; foi reformulado o website 

www.portugalacessivel.com; e deu-se início ao 

desenvolvimento da aplicação para smartphones 

“Portugal Acessível Mobile” que será lançada em 

março de 2013. 

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/
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Orçamento Participativo 
ACESSIBILIDADES 

Através do Orçamento Participativo, a C. M. de Lisboa dá a 
oportunidade a todos os cidadãos de votarem nos projetos que 
querem ver desenvolvidos na cidade. 

A Associação Salvador, juntamente com 8 associações 
congéneres, apresentou uma proposta ao Orçamento 
Participativo de Lisboa, que tinha como promover as 
acessibilidades no eixo Entrecampos - Marquês de Pombal, 
tornando-se este troço num modelo daquilo que deverá ser a 
cidade do futuro. Uma cidade inclusiva, mais atrativa, organizada, 
agradável para passear e andar a pé, que proporcionará uma 
maior qualidade de vida a TODOS os cidadãos. 

FICHA DE PROJETO 

Objetivos: 

Público-alvo: 

Apoio Financeiro: 

1) Adaptação das passadeiras; 
2) Adaptação das paragens de autocarro; 
3) Remoção dos obstáculos dos passeios e relocalização do 
mobiliário urbano; 
4) Regularização do pavimento. 

Pessoas com mobilidade reduzida que frequentem ou visitem esta 
zona da cidade de Lisboa. 

2.079 
VOTOS OBTIDOS BES, Semapa. 

O projeto “Lisboa Acessível” foi um dos vencedores 

do Orçamento Participativo 2012, tendo ficado em 

2º lugar, com 2.079 votos. 

A Câmara Municipal de Lisboa assume o 

compromisso de concretizar os projetos vencedores 

num prazo de 18 meses. 

Lisboa será brevemente uma cidade mais inclusiva. 

Uma cidade para TODOS! 

Resultados Obtidos: DESCRIÇÃO 

Acessibilidades Integração Acessibilidades Prevenção Rodoviária Investigação e Tecnologia 

Percurso de sensibilização 

Percurso de sensibilização 

Percurso de sensibilização 

Percurso de sensibilização 



16 

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. 
 

O projeto de melhoria de acessibilidades na Basílica 
da Estrela, foi cancelado por impossibilidade de 
concretização da responsabilidade da entidade 
beneficiária do apoio. 

 

 

 

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 

Campanha de Prevenção Rodoviária 
PREVENÇÃO RODOVIÁRIA 

Os acidentes de viação estão na origem de muitos casos de 
deficiência motora adquirida. Portugal apresenta uma elevada 
taxa de sinistralidade rodoviária. Estes dois factos fizeram-nos 
assumir desde o início um papel ativo na prevenção de 
acidentes deste género, tendo vindo a desempenhar ações de 
sensibilização, formação e educação da população, sobretudo 
junto das camadas jovens (maior grupo de risco). 

Em 2012, lançámos uma campanha de sensibilização multimeios 
– Televisão, Cinema e Publicidade Exterior – sob o lema “Há 
sonhos que morrem cedo demais”, a qual tem como 
protagonista o fundador da Associação Salvador. 

 

 

 

  

 

Objetivos: 

Público-alvo: 

Apoio Financeiro: 

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

Jovens.  

Bes, Semapa, Liberty Seguros, Brisa e Locarent. 

A campanha foi divulgada a titulo gratuito no Verão e 

no período do Natal. 

Filme – 60” 

 SIC 

 RTP 

 Zon Cabo (AXN, Hollywood e MOV) 

 Cinemas Zon Lusomundo 

 Estádio Alvalade 

Filme – 2`30`` 

 Redes Sociais 

Cartazes Mupis 

 Câmaras Municipais de : Cascais, Coimbra, Lisboa, 

Oeiras,, Portimão, Porto, Póvoa do Varzim VN 

Gaia, V.R. Santo António. 

 

 

Resultados Obtidos: 

Acessibilidades Integração Acessibilidades Prevenção Rodoviária Investigação e Tecnologia 

Apoio Pro Bono: 
MSTF Partners e Ministério dos Filmes e diversos meios de 
comunicação social. 
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Investigação e Tecnologia   
INVESTIGAÇÃO E TECNOLOGIA 

DESCRIÇÃO 

A Associação Salvador considera importante estimular o 
desenvolvimento científico na área da deficiência motora. Por 
esta razão realizamos as seguintes atividades:  

(1) o Prémio Ser Capaz, no valor de 10.000€,  que visa premiar 
projetos que tenham como objetivo facilitar a vida das 
pessoas com deficiência motora;  

(2)  apoio à realização de estudos e projetos de investigação, 
através da facilitação de amostra. 

 

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. 

13 
CANDIDATURAS 

Prémio de âmbito nacional. 

BES  e Abbott. 

Prémio Ser Capaz 

Na edição de 2012 do Prémio Ser Capaz foram 

recebidas 13 candidaturas. O júri, composto por 

Salvador Mendes de Almeida, António Câmara 

(Ydreams) e Fernando Lobo (Universidade do 

Algarve), selecionou como vencedores ex aequo os 

seguintes projetos:  

 Projeto Fisiosoft – sistema interativo de 
fisioterapia de baixo custo (€5.000) 

 Projeto Cadeira de Rodas Elevatória –  
equipamento sem baterias (€ 5.000) 

Apoio a Estudos 

Em 2012, apoiámos a realização de 11 estudos de 
várias Universidades portuguesas, através de 
facilitação de amostra. 

 

 

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: 

 Site: 38.781 visitantes únicos e 

157.145 páginas visitadas;  

 Notícias: 64 notícias publicadas 

sobre os projetos da Associação 

Salvador; 

 Newsletter: 6 envios com uma 

média de 983 leitores por edição; 

 Facebook: 19.786 fãs; 

 Clipping: 381 notícias publicadas nos 

meios de comunicação social. 

    

19% 
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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: 

 382 mensagens recebidas com 

pedidos de apoio ou informação 

(média mensal de 32 mensagens). 

 374 novos contactos de pessoas 

com deficiência em 2011. 

 1.620 pessoas com deficiência 

inscritas na base de dados.  

 As bases de dados da Associação 

Salvador estão registadas na 

Comissão Nacional de Proteção de 

Dados. 

30% 
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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: 

 23 voluntários  apoiaram a realização 

de eventos de convívio. 

 82 voluntários participaram em outras 

atividades: Dia do Desporto Adaptado, 

apoio administrativo, Workshops, 

entre outros. 

863 
HORAS OFERECIDAS 
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OUTROS SERVIÇOS DE APOIO 

Angariação de Fundos 

Particulares 

Empresas1 

Formas de contribuição   Resultados obtidos   
 
 Consignação do IRS  
 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     
      

105% 

Formas de contribuição   Resultados obtidos   
 
 Mecenas  (donativos anuais  superiores a 25.000€)2    
 Patrocinadores (donativos anuais  inferiores a 25.000€)   
 Donativos em espécie com recibo emitido  
 
Total     14% 

1 A lista das empresas mecenas, patrocinadoras e das empresas que forneceram apoios em espécie (com e sem recibo) encontra-se nos anexos. 
2 Inclui o valor do donativo do BPI, que entrou em 2012 mas diz respeito a um projeto a realizar em 2013 – 31.671€ 

38.240,61€ 
10.428,87€ 
12.820,00€ 
25.290,00€ 

 
 

86.779,48€ 

254.882,30€  
95.986,87€ 
15.260,61€ 

 
366.129,78€ 
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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 2012: 488.566,01€ 
    
  

Estado 

Formas de contribuição   Resultados obtidos  
 
 Instituto Nacional de Reabilitação   
 
 
Total     48% 

7% 

3.703,75€ 
 
 

3.703,75€ 

31.953,00€ 
32% 
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ANÁLISE FINANCEIRA 

Enquadramento 

O total de donativos recebidos em 2012 decresceu aproximadamente 7% em relação a 2011, consequência essencialmente da crise 

económica e financeira que se tem vindo a sentir nos últimos anos. 

Relativamente à origem das receitas, registou-se um aumento dos donativos de particulares, devido em grande parte aos resultados da 

campanha de consignação do IRS relativo a 2010 (representa 44% do total de donativos de particulares). As receitas da plataforma 

www.preenchaestavida.com sofreram uma diminuição de 32%. 

Em 2012, tal como tem sido comum todos os anos, fizemos um esforço elevado de redução de custos. A distribuição de custos por área é 

semelhante à de anos anteriores, sendo que os principais focos da nossa atuação são as áreas da Integração e Acessibilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentam-se de seguida o Balanço e a Demonstração de Resultados a 31 de Dezembro de 2012. 

81,2% 

17,8% 

6,5% 0,8% 

Empresas

Particulares

Crowdfunding

Estado

49% 

18% 

3% 

3% 

10% 

18% Integração

Acessibilidades

Prevenção Rodoviária

Invest. e Tecnologia

Angariação de Fundos

Outros

Origem das Receitas Distribuição dos custos por área 

http://www.preenchaestavida.com/
http://www.preenchaestavida.com/
http://www.preenchaestavida.com/
http://www.preenchaestavida.com/
http://www.preenchaestavida.com/
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Balanço 
ANÁLISE FINANCEIRA 

Balanço Individual em 31 de Dezembro de 2012 (valores em Euros) 

31-12-2012 31-12-2011

ACTIVO

Activo não corrente

Activos  fixos  tangíveis 5 8.798,32 18.461,74

8.798,32 18.461,74

Activo corrente

Outras  contas  a  receber - 553,30

Diferimentos  - 10.000,00

Caixa  e depós itos  bancários  7 418.689,81 329.596,82

418.689,81 340.150,12

Total do activo 427.488,13 358.611,86

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital próprio

Resultados  trans i tados 296.171,97 201.766,10

296.171,97 201.766,10

Resultado l íquido do período 58.084,89 94.405,87

Total do capital próprio 354.256,86 296.171,97

Passivo

Passivo corrente

Fornecedores  14 11.389,70 13.954,25

Estado e outros  entes  públ icos  8 4.273,82 6.870,10

Outras  contas  a  pagar 9 33.757,12 34.501,42

Diferimentos  12 23.810,63 7.114,12

73.231,27 62.439,89

Total do passivo 73.231,27 62.439,89

Total do capital próprio e do passivo 427.488,13 358.611,86

PERIODOS
RUBRICAS NOTAS
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Demonstração de Resultados 
ANÁLISE FINANCEIRA 

Demonstração Individual de Resultados por Natureza  para o período findo a 31 de Dezembro de 2012 (valores em Euros) 

31-12-2012 31-12-2011

 

Vendas  e serviços  prestados - 280,51

Subs ídios  à  exploração 6 488.566,01 497.123,89

Fornecimentos  e serviços  externos  13 (104.253,42) (117.647,76)

Gastos  com o pessoal  10 (168.858,54) (171.237,64)

Outros  rendimentos  e ganhos  8.001,00 26.003,00

Outros  gastos  e perdas  11 (158.657,67) (133.114,81)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 64.797,38 101.407,19

Gastos/reversões  de depreciação e de amortização 5 (9.663,42) (9.663,40)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 55.133,96 91.743,79

Juros  e rendimentos  s imi lares  obtidos  2.957,72 2.662,08

Juros  e gastos  s imi lares  suportados  (6,79) -

Resultado antes de impostos 58.084,89 94.405,87

Resultado líquido do período 58.084,89 94.405,87

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERIODOS
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ANEXOS 

Empresas Parceiras (1/2) 

Categoria Empresas 

Mecenas Platina BES  Semapa 

Mecenas  Prata Fundação PT Liberty Quebramar 

Patrocinadores 
(donativos 
superiores a 500€) 

Abbott Portugal Brisa Fundação Calouste Gulbenkian 

Locarent REN Top Atlântico 

Apoio em serviços Aporvela ARCIL Atrium Saldanha/ Fibeira 

BES Arte & Finança Bombeiros Voluntários do Marvão BP Portugal 

CCA Advogados Cision CM Coimbra 

CM Lisboa CM Marvão CM Vila Nova de Gaia 

CM Cascais CM Oeiras CM Portimão 

CM Póvoa de Varzim CM Vila Real de Santo António CTT 

Ecosaúde EMEL Fidelidade Mundial 

Fontana Park Hotel Fotógrafo Nuno Camilo Fundação Inatel 

Go Natural G. Lágrimas/ Thema Hotels & Resorts Hotéis Vila Galé 

Impresa Jerónimo Martins Jervis Pereira 
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ANEXOS 

Empresas Parceiras (2/2) 

Categoria Empresas 

Apoio em serviços Leaseplan Marina do Parque das Nações Ministério dos Filmes 

Mobilitec Movimento 1 Euro MSTF Partners 

OED Pintora Filipa Saragga PT Bluestation 

QI Power Realizador Luís Albuquerque RFM 

RTP SCM Marvão SIC 

Sporting  Sumol + Compal Tivoli Hotels & Resorts 

Vaqueiro Water X Ydreams 

Zon Conteúdos Zon TV Cabo 
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