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1. CARTA DO PRESIDENTE 

 

O ano de 2009 veio confirmar que 

a resposta da Associação Salvador 

perante as enormes adversidades 

que as pessoas com deficiência 

motora enfrentam no seu dia-a-

dia, foi e é de extrema 

importância. 

A equipa da Associação Salvador é composta por cinco 

profissionais com elevada competência e altamente 

empenhados nos projectos que abraçamos.   

Quero agradecer aos nossos mecenas e a todos os apoios 

com que contámos em 2009, pois sem eles todo o nosso 

trabalho não teria sido possível. 

Gostaria de destacar algumas das iniciativas desenvolvidas 

em 2009: 

- O alargamento do guia Portugal Acessível às 18 capitais 

de distrito, recolhendo informação sobre mais de 2.400 

estabelecimentos acessíveis em termos físicos, e 

disponibilizando essa informação on-line para o acesso de 

toda a população. Dada a relevância deste projecto, fomos 

reconhecidos pelo Turismo de Portugal com uma Menção 

Honrosa.  

- Ainda na área das acessibilidades promovemos a 

adaptação, segundo as normas da acessibilidade, do 

Museu Nacional do Azulejo, tornando este local numa 

referência a nível nacional e internacional. 

- Através da Acção Qualidade de Vida mudámos a vida de 

12 pessoas. Atribuímos dois carros, cinco cadeiras de rodas, 

dois computadores, entre outros, e estas pessoas passaram 

a ter os meios para ter um papel activo no seu dia-a-dia.  

- Devido à crescente notoriedade que a Associação Salvador 

tem assumido e também ao meu empenho nesta causa fui 

desafiado para apresentar um programa de Televisão, ao 

qual chamámos Salvador. O “Programa Salvador” trata, 

acima de tudo, de dar uma visão diferente sobre o papel 

das pessoas com deficiência em Portugal. Em cada episódio 

mostramos uma história de vida marcante com diversos 

exemplos de integração: no desporto, no trabalho, no lazer 

ou simplesmente no dia-a-dia. Damos a conhecer uma 

realidade desconhecida para a população em geral. Este 

programa foi criado e produzido pela produtora Mandala. 

Embora o “Programa Salvador” não tenha relação directa 

com a Associação Salvador, permitiu passar a nossa 

mensagem a milhares de telespectadores.  

A visibilidade dada à Associação, através do programa, fez 

com que os pedidos de ajuda que nos chegam se tenham 

multiplicado. Sentimos que o Estado Português não 

consegue dar uma resposta eficaz às necessidades das 

pessoas com deficiência motora, sendo, por isso, muito 

importante o envolvimento de toda a sociedade civil – quer 

sejam cidadãos ou organizações – nesta causa, para que, 

juntos, consigamos passar das palavras à acção.  

Sugiro assim a leitura deste relatório que mostra toda a 

actividade desenvolvida por nós no decorrer de 2009. 

Obrigado pela sua atenção! 

Com os melhores cumprimentos, 

 

______________________ 

Salvador Mendes de Almeida 
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2. ENQUADRAMENTO 

A Organização das Nações Unidas avança com uma 

estimativa de que aproximadamente 10 por cento da 

população mundial tem algum tipo de deficiência ou 

incapacidade, o equivalente a cerca de 650 milhões de 

pessoas
1
. 

Em Portugal os estudos sobre a população com deficiência 

são escassos e os resultados não são unânimes. Segundo os 

Censos de 2001, em Portugal há 634 mil pessoas 

portadoras de algum tipo de deficiência ou incapacidade, 

sendo que 156 mil são portadores de deficiência motora 

(25% da população com deficiência). Contudo, um estudo 

posterior realizado pelo ISCTE, em 2007
2
, revela que o 

número de pessoas com algum tipo de deficiência ou 

incapacidade, em Portugal, ascende aos 820 mil cidadãos. 

Os Censos 2011 serão um instrumento fundamental para a 

actualização da informação sobre a população com 

deficiência em Portugal.  

A Associação Salvador desenvolve acções concretas que 

vão ao encontro das necessidades específicas das pessoas 

com deficiência motora, nomeadamente na área das 

Acessibilidades, Integração Social e Desporto Adaptado. 

Promovemos ainda acções de prevenção rodoviária - 

devido ao facto de ser uma das principais causas de 

deficiência motora adquirida - estimulamos a investigação 

científica na área da deficiência motora e estamos atentos 

aos projectos desenvolvidos a nível internacional para 

trazermos as melhores práticas para o nosso país. 

 

 

                                                                 
1 http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=18 
2 Estudo Modelização das políticas e das práticas de inclusão social das 
pessoas com deficiência em Portugal, realizado em parceria pelo Centro de 
Reabilitação Profissional de Gaia (CRPG) e o Instituto de Ciências do 
Trabalho e da Empresa (ISCTE). 

3. PROJECTOS 2009 

3.1.  ACESSIBILIDADES 

3.1.1. PORTUGAL ACESSÍVEL 

O portal “Portugal Acessível” - www.portugalacessivel.com 

- é um guia de referência sobre espaços acessíveis a 

pessoas com deficiência motora, apresentando dois 

objectivos principais: 

� Facilitar a inserção das pessoas com mobilidade 

reduzida na vida activa do país oferecendo uma lista de 

locais e estabelecimentos que possuem condições para 

os receber;  

� Motivar responsáveis de estabelecimentos e locais 

variados a tornarem-se acessíveis, pela divulgação de 

números estatísticos relevantes de um nicho de 

mercado que estão a excluir por não terem as 

condições adequadas (134 milhões de pessoas com 

mobilidade reduzida na Europa, de acordo com a 

European Network for Accessible Tourism) e 

oferecendo, como contrapartida, um meio de 

divulgação do seu negócio na Internet. 

 

SITE PORTUGAL ACESSÍVEL 
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a) Levantamentos de acessibilidades  

Para garantir o rigor da informação disponibilizada no site 

Portugal Acessível, a identificação dos estabelecimentos 

acessíveis é efectuada in loco por uma equipa devidamente 

formada. No decorrer das visitas realizadas aos locais 

alertam-se os responsáveis dos estabelecimentos para a 

importância e potencial de realizarem investimentos na 

área das acessibilidades. 

 

b) Cobertura  

O site “Portugal Acessível” foi lançado em 2008 com 

informação de 677 espaços acessíveis em Lisboa. Durante o 

ano de 2009 a informação disponível foi alargada a todo o 

país, nomeadamente às restantes 18 cidades capitais de 

distrito, incluindo o arquipélago da Madeira e a ilha de São 

Miguel, nos Açores, perfazendo um total de 

aproximadamente 2.400 estabelecimentos acessíveis. 

 

c) Site Portugal Acessível 

Em Dezembro de 2009 foi lançada uma nova versão do 

portal, com um conjunto de novas funcionalidades que o 

tornam mais interactivo e mais próximo dos seus 

utilizadores.  

Nesta nova versão destacamos os mapas interactivos (Bing 

Maps – parceria com a Microsoft) e a possibilidade do 

utilizador deixar comentários, avaliar e adicionar fotografias 

aos espaços apresentados, partilhando assim as suas 

experiências com outras pessoas que se encontram na 

mesma situação. 

d) Evento de relançamento do Site 

O portal “Portugal Acessível” 

foi relançado no dia 10 de 

Dezembro 2009, num evento 

que decorreu na Sala Luís de 

Freitas Branco, no Centro 

Cultural de Belém, em 

Lisboa. Estiveram presentes 

aproximadamente 150 

convidados, muitos dos 

quais pessoas portadoras de 

deficiência motora. 

O evento contou com o Alto Patrocínio da Primeira-Dama, 

Maria Cavaco Silva, que acompanhou o Presidente da 

Associação, Salvador Mendes de Almeida, na apresentação 

do Portal.   

EVENTO DE RELANÇAMENTO DO PORTUGAL ACESSÍVEL 
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e) Prémios Turismo Portugal 2009 

O projecto “Portugal Acessível” foi distinguido, pelos 

Prémios Turismo de Portugal 2009, com uma Menção 

Honrosa, na Categoria Serviços. A cerimónia desta 5ª 

Edição dos Prémios Turismo de Portugal decorreu no dia 13 

de Janeiro de 2010, na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), 

tendo sido presidida pelo Secretário de Estado do Turismo, 

Bernardo Trindade.  

MENÇÃO HONROSA ATRIBUÍDA AO PORTUGAL ACESSÍVEL 

 

Os Prémios Turismo de Portugal pretendem distinguir os 

“projectos turísticos de excelência desenvolvidos em 

Portugal” que se destacam pela “inovação, qualidade e 

contributo para a atractividade dos destinos nacionais”. O 

Júri foi presidido pelo empresário André Jordan e contou 

ainda com Luís Patrão, Presidente do Turismo de Portugal, 

José Carlos Pinto Coelho, Presidente da Confederação do 

Turismo Português e António Perez Metelo, jornalista.  

 

3.1.2. PATRIMÓNIO CULTURAL ACESSÍVEL 

A Associação Salvador tem vindo a estabelecer parcerias 

que visam a adaptação de património cultural de 

referência, tendo em vista os seguintes objectivos: 

�  Tornar o local totalmente acessível para pessoas 

com mobilidade reduzida, portuguesas e 

estrangeiras, proporcionando-lhes a possibilidade 

de visitarem espaços culturais e/ou de lazer que 

anteriormente lhes eram vedados por falta de 

acessibilidades. 

� Atribuir visibilidade à problemática das 

acessibilidades físicas, promovendo a realização de 

evento mediático para a divulgação das iniciativas, 

enquanto exemplo de boas práticas que servirá de 

impulso para a assumpção de práticas 

semelhantes por outras entidades. 

No ano de 2009, o espaço escolhido foi o Museu Nacional 

do Azulejo.  

 

O Museu Nacional do Azulejo localiza-se no antigo 

Convento da Madre de Deus, fundado em 1509 pela rainha 

D. Leonor. O edifício actual é o resultado de alguns 

trabalhos de restauro e conservação ao longo dos séculos. 

Este é um dos mais importantes museus nacionais, pela 

singularidade da sua colecção, o Azulejo, expressão artística 

diferenciadora da cultura, arte e arquitectura portuguesa. 

 O Museu do Azulejo teve, durante o ano de 2009, 77.312 

visitantes, dois terços dos quais estrangeiros. Dado não 

oferecer ainda grandes condições de acessibilidade, foi 

visitado por apenas 81 pessoas portadoras de deficiência 

motora.  
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a) Objectivos 

Através da intervenção realizada pela Associação Salvador, 

as instalações e exposições do museu passaram a ser 

acessíveis e apreciáveis por todas as pessoas com 

mobilidade reduzida.  

b) Projecto de adaptação do Museu 

A adaptação do Museu decorreu sob a responsabilidade da 

ProASolutions, Gabinete de Arquitectura com reconhecida 

experiência em soluções de acessibilidade, e incluiu as 

seguintes intervenções: 

� Construção de diversas rampas em conformidade com 

os requisitos legais para darem acesso a: 

• Diversas salas de exposição situadas no 

Piso 0 e Piso 1; 

• Jardim exterior do claustro; 

• Coro alto; 

• Igreja; 

• Restaurante. 

� Adaptação e aquisição de mobiliário adaptado para a 

zona de recepção e zonas do restaurante e esplanada; 

� Construção de uma casa de banho totalmente 

adaptada para pessoas com deficiência motora; 

� Nivelamento da calçada do pátio de entrada, anulando 

os desníveis da soleira existente; 

� Colocação de corrimões nas escadarias de acesso ao 

claustrim e nas escadas junto do elevador; 

� Rebaixamento das barras de apoio ao elevador de 

acordo com o Dec. Lei 163/2006 de 8 de Agosto; 

� Aplicação de faixas de sinalização em diversas 

superfícies envidraçadas. 

 

 

 

 

INTERVENÇÃO NO MUSEU DO AZULEJO 

 

 

 

 

Nota: Anexo 3 com detalhe da intervenção realizada e 

imagens anteriores e posteriores à mesma. 

 

“ Os museus estão ao serviço de todo o tipo de público, qualquer 

que seja a idade, etnia, cultura, origem social, capacidade 

económica e condição física. 



Relatório 2009          

Página 8 de 28 
 

Com o patrocínio da Associação Salvador, o Museu Nacional do 

Azulejo, sediado no Mosteiro da Madre de Deus, fundado pela 

rainha D. Leonor em 1509 é uma das obras maiores da 

arquitectura religiosa portuguesa, a sua colecção e espaços 

conventuais, estão hoje acessíveis a visitantes com incapacidade 

motora e mobilidade reduzida. 

Só com esta ajuda, o Museu Nacional do Azulejo pôde tornar 

realidade o tema proposto para 2010, a harmonia social. Muito 

obrigada”. Maria Antónia Pinto Matos, Directora MNAZ 

3.2. INTEGRAÇÃO  

A maioria das pessoas com deficiência motora tem apenas 

o 1º ciclo do ensino básico (57,2%), vive em agregados 

familiares com rendimentos muito baixos (63% das famílias 

vivem no máximo com rendimentos de 800 euros mensais) 

e tem como principal fonte de rendimento os apoios do 

Estado (65,7%). (Fonte, ISCTE) 

De forma a promover a inclusão social e a igualdade de 

oportunidades das pessoas com deficiência motora, a 

Associação Salvador desenvolve algumas acções específicas 

na área social, profissional, desporto e de lazer. 

3. 2.1. ACÇÃO QUALIDADE DE VIDA 

Através da Acção Qualidade de Vida, pretende-se dar apoio 

directo e pontual a pessoas com paraplegia, tetraplegia ou 

que se desloquem em cadeira de rodas no seu dia-a-dia.  O 

processo de candidatura, que decorre uma vez por ano, 

exige que o candidato apresente um projecto pessoal que 

demonstre a sua motivação para a mudança. Pretende-se 

que os apoios fornecidos sirvam de impulso para a pessoa 

que os recebe se integrar melhor enquanto cidadão activo 

na sociedade. 

 

 

 

a) Acção Qualidade de Vida 2008 

Os apoios relativos à Acção Qualidade de Vida 2008 foram 

entregues a 15 de Abril de 2009 numa cerimónia que teve 

lugar no Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão. 

Os projectos apoiados em 2008 foram: 

1.Bruno Lopes, com a atribuição de um Smart Adaptado 

2.Elsa Ramos, com a atribuição de um Estúdio Fotográfico. 

APOIOS ACÇÃO QUALIDADE DE VIDA 2008 

 

 

“…é uma fase menos boa da minha vida que foi 

ultrapassada. O Cabo das Tormentas já passou”. Bruno 

“…só faltava mesmo agora levantar-me de cadeira e voltar 

a andar. É maravilhoso”. Elsa 
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Tanto o Bruno como a Elsa, e conforme está definido no 

regulamento desta acção, têm enviado mensalmente para a 

Associação Salvador um relatório onde dão conta das 

tarefas realizadas, de acordo com o projecto pessoal 

apresentado aquando a sua candidatura, partilhando desta 

forma as conquistas e dificuldades sentidas. 

Graças ao apoio obtido, o Bruno ganhou uma maior 

independência, o que lhe permitiu, por exemplo, praticar 

basquete adaptado de uma forma regular (foi considerado 

atleta revelação em 2009), continuar os seus estudos em 

horário pós-laboral e manter uma procura activa de 

emprego. Neste momento, encontra-se a estagiar na 

Unilever. 

A Elsa tem realizado de forma regular trabalhos de 

fotografia, especialmente na área das reportagens de 

casamentos, baptizados e outros eventos similares. 

b) Acção Qualidade de Vida 2009 

O período de candidaturas da Acção Qualidade de Vida, em 

2009, esteve aberto entre os dias 15 de Setembro e 18 de 

Novembro. 

CARTAZ ACÇÃO QUALIDADE DE VIDA 2009 

 

A divulgação desta acção contou com as seguintes 

iniciativas: 

� Presença do Salvador Mendes de Almeida nos 

seguintes programas de Televisão: (1) Mundo das 

Mulheres (SIC – 14-9-2009); (2) Bom Dia Portugal (RTP 

– 29-9-2009); (3) 30 Minutos (RTP – 2-10-2009); (4) 

Consigo (RTP2 – 8-11-2009); (5) Portugal no Coração 

(RTP – 2-10-2009) . 

� Apresentação da acção por Salvador Mendes de 

Almeida nos seguintes centros de reabilitação, para 

plateias compostas de cerca 60 /80 pessoas (com 

deficiência motora, assistentes sociais, entre outros): 

(1) CRMSul (23-10-2009); (2) CRMAlcoitão (20-10-

2009). 

� Envio de informação (carta acompanhada de folhetos e 

cartaz) por correio com pedido de divulgação para 

1.196 contactos – centros de reabilitação, centros de 

saúde, serviços sociais das Câmaras Municipais, 

hospitais, clínicas de reabilitação, IPSS, etc.  

FOLHETO ACÇÃO QUALIDADE DE VIDA 2009 

 

� Divulgação por email para a nossa base de dados de 

pessoas com deficiência motora – 329 contactos. 

� Envio de Press Release com apoio da Jervis Pereira (a 

nossa agência de comunicação.) 
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� Colocação de anúncio gratuito nas seguintes revistas 

do grupo Impresa : TV Mais, Telenovelas e Actual. 

Recebemos 55 candidaturas, as quais, dado haver casos de 

candidaturas conjuntas, representam 59 pessoas com 

deficiência motora. Houve um grande aumento do número 

de candidaturas face ao ano anterior, o qual ter-se-á devido 

por um lado a uma maior divulgação, e por outro à 

existência de testemunhos de pessoas que foram apoiadas 

na primeira edição. 

GRÁFICO 1: CANDIDATURAS ACÇÃO QUALIDADE DE VIDA 
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O Júri que analisou as candidaturas foi constituído por um 

membro da Direcção da Associação Salvador, Salvador 

Mendes de Almeida, um médico, Dr. Ricardo Girão, e uma 

psicóloga clínica, Dra. Penélope Villar. Para apoiar o 

processo de selecção o Júri classificou cada candidatura de 

acordo com os seguintes parâmetros: Grau de 

Incapacidade Física, Condição Sócio Económica, Grau de 

Necessidade do Apoio, Grau de Integração, Motivação 

para a Mudança e Impacto na Comunidade.  

Estabeleceu-se ainda uma parceria com a Unidade de 

Promoção de Autonomia do Departamento de 

Desenvolvimento Social do Instituto da Segurança Social, 

I.P. com o intuito de cruzar os pedidos de apoio solicitados 

com pedidos semelhantes efectuados junto desta entidade, 

com vista a eliminar eventuais duplicações. 

 

 

GRÁFICO 2: VALOR DOS APOIOS PEDIDOS 
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Em 2009 o júri deliberou apoiar 12 candidaturas, com 

apoios cujo valor total ascende a € 70.000. 

Nota: No Anexo 4 apresenta-se uma informação mais 

detalhada sobre as candidaturas seleccionadas, 

disponibilizando um resumo de 12 histórias de vida 

marcantes, que com o apoio da Associação Salvador vão 

ter oportunidade de melhorar substancialmente a sua 

“Qualidade de Vida”. 

3.2.2. EVENTOS DE CONVÍVIO 

Os eventos de convívio são actividades lúdicas, culturais ou 

desportivas organizadas pela Associação Salvador que se 

destinam a pessoas com deficiência motora ou mobilidade 

reduzida e respectivos acompanhantes (familiares ou 

amigos). Foram definidos os seguintes objectivos para os 

eventos de convívio:  

� Promover a integração social de pessoas com 

deficiência motora; 

� Aumentar o bem-estar físico e psicológico das pessoas 

com deficiência motora; 

� Aumentar a sua auto-estima; 

� Aumentar a percepção de auto-eficácia (sentir-se capaz 

de atingir os seus objectivos).  

 

“É fundamental haver estes eventos entre pessoas que enfrentam 

as mesmas dificuldades, porque: trocam-se experiências, criam-se 

amizades, dá-nos força e confiança por sentir que afinal existem 

muitas pessoas como nós, e é importante juntarmo-nos para 
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mostrar ao resto dos cidadãos que existimos e somos muitos...”  

17 anos, Paralisia Cerebral, Odivelas 

Em 2009, foram realizados cinco eventos de convívio. A 

participação nestas actividades foi gratuita, tendo a 

Associação Salvador facilitado ainda o transporte a todas as 

pessoas que não tinham como sair de casa.  

TABELA 1: EVENTOS REALIZADOS EM 2009 

 Participantes 
com Deficiência 

Total 
Participantes 

com 
acompanhante 

Super Bock Super Rock (Julho) 26 52 
Cascais Vela (Agosto) 9 18 
Concerto Xutos & Pontapés (Set) 25 50 
Palácio Queluz e Almoço (Nov.) 26 52 
Jantar de Natal (Dezembro) 36 72 
Total 122 244 

 

a) Super Bock Super Rock 

No dia 18 de Julho, a Associação Salvador organizou um 

evento de convívio no Festival Super Bock Super Rock, no 

Estádio do Restelo, em Lisboa. A Música no Coração apoiou 

esta iniciativa com a oferta de 30 bilhetes. 

ESPAÇO ASSOCIAÇÃO SALVADOR NO SUPER BOCK SUPER ROCK  

 

“Só tenho que agradecer a oportunidade que a Associação 

Salvador tem me proporcionado. Faz-me sentir como uma pessoa 

normal e sem obstáculos.”.  35 anos, mobilidade reduzida devido 

a sequelas de poliomielite, Cascais  

 

 

b) Evento no Cascais Vela 2009  

No dia 27 de Agosto, a Associação Salvador foi à Marina de 

Cascais, a convite da Quebramar, assistir ao Cascais Vela 

2009.  

GRUPO ASSOCIAÇÃO SALVADOR NO CASCAIS VELA 

 

“Participar em eventos de convívio (…) permite-nos aceitarmos as 

nossas diferenças (…)A AS prova-nos que se mudarmos do ponto 

de vista social estamos a mudar a nível pessoal.” 29 anos, 

deficiência motora congénita, Cascais 

c) Concerto Xutos & Pontapés  

No dia 26 de Setembro, um grupo de 25 pessoas com 

mobilidade reduzida e respectivos acompanhantes foi ver 

os Xutos & Pontapés, ao Estádio do Restelo, em Lisboa. 

CONCERTO XUTOS & PONTAPÉS 

 

 “Gostei muito, senti muita felicidade, momentos que não se 

esquecem, porque nestas alturas, deixamos de sentir que temos 

tantas dificuldades diariamente.“41 anos, Doença Rara, Lisboa 
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d) Visita ao Palácio de Queluz e almoço convívio   

No dia 1 de Novembro, foi realizada uma visita guiada ao 

Palácio Nacional de Queluz, seguida de almoço na Sala 

Dourada do Restaurante Cozinha Velha. Este evento teve o 

apoio das Pousadas de Portugal e da Fuga Perfeita. 

VISITA AO PALÁCIO QUELUZ 

 

 

ALMOÇO COM ANIMAÇÃO NA SALA DOURADA 

 

 “Muitas pessoas fecham-se em casa pois têm vergonha da sua 

condição e pensam que estão sozinhas... nos eventos percebem 

realmente que somos muitos! É sem dúvida uma área muito 

importante que a Associação Salvador teve a inteligência de 

abordar e efectivar com acções concretas e sempre muito bem 

organizadas.”  Paraplegia, 27 anos, Amadora  

e) Jantar de Natal  

No dia 18 de Dezembro, realizou-se o Jantar de Natal da 

Associação Salvador no restaurante Maritaca, em Lisboa, 

no qual participaram cerca de 35 pessoas com mobilidade 

reduzida e/ou deficiência motora e seus acompanhantes.  

JANTAR NO RESTAURANTE MARITACA 

 

Após o jantar, grande parte dos participantes aderiram 

como voluntários numa campanha de prevenção rodoviária 

“Regresso Seguro”, promovida pela Associação Salvador. 

“A Associação Salvador é uma associação diferente, uma 

associação universal em que todos, numa certa forma, participam 

para um Portugal Melhor. Esta associação consegue juntar todos 

os deficientes. É a única associação, em Portugal, que acredito 

pois tem um espírito muito jovem e dinâmico, tem actividades 

inovadoras e tenta que o cidadão com deficiência seja um cidadão 

activo. Ao contrário de muitas associações que já têm anos e que 

fizeram muito pouco.” Paralisia cerebral, 28 anos, Aveiro  

f) Avaliação dos Eventos de Convívio 

De forma a verificar se os objectivos dos eventos de 

convívio estavam a ser cumpridos, a Associação Salvador 

desenvolveu um questionário de avaliação da eficácia 

destas acções (Anexo 3), que foi enviado por e-mail a todos 

os participantes destes eventos. Obtivemos 37  respostas, 

as quais vieram confirmar que os eventos realizados têm 

vindo a cumprir os objectivos definidos, já enumerados 

neste documento. 
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GRÁFICO 1: RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DOS 

EVENTOS DE CONVÍVIO 

 

3.2.3. APOIO AO EMPREGO 

A Acção de Apoio ao Emprego tem como objectivo prestar 

apoio às pessoas com deficiência motora na sua integração 

profissional.  

� Dados da Comissão Europeia revelam que a população 

com deficiência é atingida por uma taxa de 

desemprego duas vezes superior à média e o seu 

desemprego é mais longo do que o do resto da 

população. 

�  Na União Europeia, apenas 50% dos 45 milhões de 

pessoas com deficiência em idade activa estão 

integrados profissionalmente.  

�  Um estudo realizado em 2008
3
, que incluiu 63 

pequenas e médias empresas portuguesas, revela que 

mais de metade das empresas inquiridas não tem 

qualquer preocupação específica com a integração 

profissional de pessoas com deficiência. 

                                                                 
3
Projecto Europeu Respon&Ability que pretendia identificar Boas Práticas 

de integração da diversidade. 

Constatamos assim que, em Portugal, ainda há muito por 

fazer para promover as oportunidades de trabalho das 

pessoas portadoras de deficiência, principalmente na 

sensibilização a fazer junto das empresas, mostrando as 

vantagens de empregar pessoas com deficiência. 

a) Recepção de Currículos 

 Em 2009, recebemos 45 Currículos de pessoas com 

deficiência motora que estão desempregadas à procura de 

emprego, através do espaço online “Apoio ao Emprego”. 

A grande maioria destas pessoas que se inscreveram são 

jovens (têm até 35 anos) e tem qualificações entre o 12º e 

o ensino superior, ou seja, acima da média desta população 

que se caracteriza por ter baixa escolaridade (os níveis de 

escolaridade mais frequentes são o 1º e o 2º ciclo), 

segundo os dados dos Censos de 2001. 

TABELA 2: RECEPÇÃO DE CV´S 

 1º Semestre 2º Semestre Total 

Ano de 2008 — 22 22 
Ano de 2009 15 30 45 

 

b) Divulgação de ofertas de emprego  

Em 2009, divulgámos vários anúncios de empresas que 

pretendiam recrutar pessoas portadoras de deficiência 

motora, junto da nossa base de dados de pessoas inscritas 

no Apoio ao Emprego e partilhámos CV´s com as empresas, 

sempre que o perfil do candidato se adequava à função 

requerida: (1) Intrum Justitia; (2) Ascendi; (3) Unilever; (4) 

Cofidis; (5) Talenter. 

c) Parceria com OED 

Demos continuidade à parceria estabelecida em 2008 com 

a Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência 

(OED), entidade à qual reencaminhamos os currículos que 

recebemos das pessoas residentes no concelho de Lisboa 

(âmbito de actuação desta entidade), sendo que 
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divulgámos também as ofertas de emprego que a OED nos 

enviou aos inscritos na nossa base de dados de apoio ao 

emprego.  

c) Resultados 

Como resultado obteve-se a colocação de uma pessoa 

portadora de deficiência motora que estava inscrita na 

nossa base de dados para as funções de administrativa, na 

OED.  

Dada a importância desta área, em 2010 pretendemos 

reforçar as acções de sensibilização junto das empresas, 

para que possamos mudar mentalidades de forma a 

aumentar o número de pessoas com deficiência motora 

integradas no mercado de trabalho. 

3.2.4.ESPAÇO DESPORTIVO ADAPTADO 

A ideia de criar um ginásio com 

equipamentos adaptados às 

necessidades das pessoas com 

deficiência motora, que funcione 

também como um espaço de 

convívio, é uma tentativa de 

combate à tendência para o isolamento existente nas 

pessoas com deficiência motora e uma forma de as ajudar 

integrarem-se na sociedade, melhorando assim a sua 

qualidade de vida. O modelo de ginásio que se encontra a 

ser desenvolvido pela Associação Salvador tem por base o 

conceito do ginásio da Marc Herreman Foundation na 

Bélgica. 

 

a)  Estudo de Viabilidade 

Foi efectuado um questionário junto da nossa base de 

contactos de pessoas portadoras de deficiência motora que 

vivem na zona de Lisboa, com vista a obter elementos que 

permitissem aferir a viabilidade desde projecto. As 

respostas obtidas vieram confirmar as nossas percepções 

iniciais – existe de facto uma grande necessidade e este 

projecto vai preencher um lacuna existente: 

� 100% considerou o projecto interessante; 

� 88% gostaria de frequentar um ginásio com as 

características apresentadas; 

� 65% afirmou pretender frequentar o ginásio 

adaptado da Associação Salvador. 

O nosso objectivo é iniciar o projecto com 

aproximadamente 20 inscrições, número que deverá ir 

aumentando ao longo do ano até atingir as 50 pessoas 

inscritas. 

 

b)  Parceria com Fundação INATEL 

A escolha do parceiro para este projecto recaiu sobre a 

Fundação INATEL, com a qual foi já assinado um protocolo 

de cooperação. Esta entidade mostrou-se desde o primeiro 

contacto bastante aberta a este projecto, disponibilizando 

os espaços necessários no Parque de Jogos “1º de Maio”: 

uma zona inserida no ginásio de musculação / fitness para a 

colocação de cinco máquinas adaptadas; a possibilidade de 

utilizar os espaços exteriores do parque desportivo e outros 

equipamentos para a prática de ténis, basquete e ciclismo 

adaptados. 

A Associação Salvador financiará: 

� A aquisição de equipamento, tanto no interior para o 

ginásio (máquinas de fitness e de musculação), como 

para o exterior (cadeiras adaptadas de basquete e ténis 

e ciclismo) para serem utilizados nos locais indicados. O 

equipamento ficará propriedade da Associação 

Salvador, sendo cedido ao Inatel durante o período de 

vigência do protocolo. 

� Os honorários de fisioterapeutas que acompanharão 

os utilizadores do ginásio que apresentem deficiência 

motora. 
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� Os custos de adaptação de balneários e instalações 

sanitárias de modo a prover o INATEL de espaços com 

melhores condições de conforto e habitabilidade para 

pessoas com mobilidade reduzida. 

c) Inauguração em Março de 2010 

Está prevista a abertura deste espaço durante o mês de 

Março 2010. 

3.2.5. OUTRAS ACÇÕES: CURSOS VAQUEIRO  

A Academia dos Sabores Vaqueiro, em Lisboa, estabeleceu 

uma parceria com a Associação Salvador, no âmbito da qual 

proporcionou às pessoas com deficiência motora que se 

deslocam em cadeira de rodas (e respectivo 

acompanhante) a possibilidade de frequentar 

gratuitamente vários cursos de culinária. No total, em 2009, 

as pessoas com deficiência motora frequentaram 25 cursos. 

PARTICIPAÇÃO CURSOS VAQUEIRO 

 

 

A Academia dos Sabores tem uma bancada criada 

especificamente para receber pessoas que se deslocam em 

cadeira de rodas.  

“Venho agradecer mais uma vez a oportunidade proporcionada 

pela Associação de frequentar os Cursos de Culinária. (…) Gostei 

imenso.”  49 anos, paraplégica, Lisboa 

3. 3. PREVENÇÃO RODOVIÁRIA 

Os acidentes rodoviários estão na origem de muitos dos 

casos de deficiência motora adquirida. Portugal é dos 

países desenvolvidos com maior taxa de sinistralidade 

rodoviária. A Associação Salvador pretende desempenhar 

um papel activo na prevenção deste tipo de acidentes, 

desenvolvendo acções de sensibilização junto das 

camadas jovens (com grandes probabilidades de 

comportamentos de risco) – através de duas actividades: 

Regresso Seguro e Licença para Guiar. 

3.3.1. REGRESSO SEGURO 

Trata-se de uma campanha de prevenção rodoviária 

realizada em locais específicos de vida nocturna, que tem 

como objectivo principal alertar os utilizadores dos serviços 

de diversão nocturna para a não condução sob o efeito do 

álcool.  

 

A campanha tem o seguinte desenho: algumas pessoas que 

se deslocam em cadeira de rodas devido a acidentes de 

viação (incluindo o presidente da Associação Salvador) 

distribuem, com o apoio de voluntários, cartões e balões 

com mensagens que apelam às pessoas para não 

conduzirem depois de terem bebido.  
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CARTÕES E BALÕES  PREVENÇÃO RODOVIÁRIA 

 

Ao mesmo tempo, são colocados autocolantes em portas 

de carros estacionados na rua com a mensagem “Se 

bebeste uns copos não quebres este selo”. Toda a 

campanha tem a assinatura “Conselho ”. 

 

AUTOCOLANTE ELECTROESTÁTICO PARA CARROS 

 

 

Paralelamente, são distribuídos nos restaurantes da zona 

umas pequenas capas para entregarem aos seus clientes 

com a conta e que contêm a seguinte mensagem: “Evitar a 

sinistralidade nas nossas estradas também é da sua conta. 

Se já bebeu uns copos, não pegue no carro”. 

 

Esta iniciativa foi reforçada com campanhas de rádio, com 

um spot transmitido em horário nocturno, na RFM, Mega 

FM, Cidade e em rádios locais (local da campanha): “O 

proprietário do carro com a matricula AJ-22-45, já escolheu 

um amigo sóbrio para lhe levar o carro. Se já bebeste uns 

copos, não pegues no carro.  Um conselho da Associação 

Salvador.” 

  

 

a) Acções desenvolvidas em 2009 

Durante o ano de 2009, foram realizadas duas campanha 

“Regresso Seguro”, uma no Algarve, no Verão, e outra em 

Lisboa, próximo do Natal.  

 

ACÇÃO REGRESSO SEGURO ALGARVE 

 

 

ACÇÃO REGRESSO SEGURO LISBOA 
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TABELA 3: CAMPANHA REGRESSO SEGURO  2009 

Acção Algarve Lisboa 

Localização Vilamoura e 
Portimão 

Zona de Santos 

Datas 
 

31 Julho e 1 Agosto 18 Dezembro 

Voluntários 16 
4 em cadeira 

de rodas 

27 
9 em cadeira de rodas 

Campanha de Rádio 
 

RFM e Kiss Mega FM e Cidade 

 

3.3.2. LICENÇA PARA GUIAR 

Trata-se de uma actividade de sensibilização concretizada 

em palestras dadas em Escolas Secundárias, e que alerta 

para a necessidade de se levar a condução nas estradas 

com seriedade. Desta forma, um representante da 

Associação Salvador que se desloca em cadeira de rodas, dá 

o seu testemunho enquanto vítima de acidente rodoviário, 

apresentando um filme de sensibilização e, num tom de 

diálogo com a plateia, mostra estatísticas reais. Juntos 

(plateia e orador) concluem alternativas de comportamento 

adequado. No final de cada sessão, é distribuído um 

manual de prevenção rodoviária, desenhado a pensar no 

público-alvo (jovens entre os 15 e os 18 anos). 

a) Palestras realizadas em 2009 

Conforme definido no nosso plano de actividades para 

2009, por uma necessária gestão de tempo, optámos por ir 

a um menor número de escolas em relação a 2008 (10 

escolas) e, ao mesmo tempo, contactar com um maior 

número de estudantes (1.000 alunos). 

 

 

TABELA 4: ESCOLAS VISITADAS EM 2009 

 Local Data Nº 
Estudantes 

1 Esc. Sec .Avelar Janeiro 200 

2 Esc. Prof. de Braga Março 150 

3 Esc. Prof. de Coruche Março 150 

4 Esc. Sec. de Ourém Maio 250 

5 Esc. Sec. de Camarate Dezembro 180 

6 Ext. “As Descobertas” (2º 
ciclo) 

Março 70 

 Total 1.000 

 

Apresentamos aqui alguns testemunhos de alunos e 

docentes que assistiram às palestras: 

“Hoje o Salvador esteve na minha escola, a falar numa 

palestra sobre prevenção rodoviária, e podem ter a certeza, 

que como eu, houve muita gente que saiu de lá super 

sensibilizado, saí de lá às 17.00 e ainda não parei de pensar 

no assunto, ainda por cima sendo eu condutor de um 

motociclo.” André Almeida – Braga 

 

“Queria dizer que é preciso ter uma força de vontade para 

superar tudo isto. Hoje, o Salvador foi ao cine-teatro de 
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Ourém e queria dizer que foi uma palestra muito 

interessante(…)Obrigado, por ter deslocado até Ourém! 

Força para todos!” . Maria Vicente – Ourém 

 

“Sou docente na Escola Secundária de Camarate e estive 

presente na acção de hoje. (…) Queria agradecer-vos 

imenso por nos terem visitado e principalmente elogiar o 

magnífico trabalho da Vossa Associação. Hoje, todos nós 

saímos da Escola mais ricos.” Sofia Granja - Camarate 

b) Lançamento acção ano lectivo 2009/2010 

Em Outubro de 2009, foi lançado um desafio às escolas: 

para receberem a visita da Associação Salvador com a 

palestra Licença para Guiar em 2010, terão de realizar 

previamente com os seus alunos projectos nas áreas da 

Prevenção Rodoviária e das Acessibilidades e Deficiência 

Motora.  

 

CARTAZ LICENÇA PARA GUIAR 2009/10 

 

 

Foi realizada a divulgação desta iniciativa enviando uma 

carta com o cartaz acima para 599 escolas secundárias e 

profissionais em todo o país. Será ainda atribuído um 

prémio de € 1.000, em vale oferta, ao grupo de alunos que 

desenvolver o melhor projecto a nível nacional.  

Pretendemos desta forma prolongar esta acção no tempo e 

criar um maior envolvimento por parte da escola e dos 

alunos. 

 

c) Cartazes de Sensibilização Rodoviária 

Foram enviados para 787 escolas secundárias e 

universidades um conjunto de cartazes de prevenção 

rodoviária, para afixação, cujo slogan é “ O álcool é mais 

forte que pensas”. 

CARTAZES SENSIBILIZAÇÃO RODOVIÁRIA 

 

 

3.4. COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 

Em Abril de 2009, Salvador Mendes de Almeida deslocou-se 

a Bruxelas a convite da International School of Brussels, 

para a realização de uma acção de prevenção rodoviária.  
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Na agenda da visita a Bruxelas decorreram também as 

seguintes acções: 

� Encontro com o presidente da Comissão Europeia, José 

Manuel Durão Barroso, no dia 7 de Abril de 2009. 

Durante a audiência com Durão Barroso, Salvador 

Mendes de Almeida solicitou o apoio da Comissão 

Europeia para a promoção das acessibilidades a nível 

europeu, e particularmente em Portugal. Durão 

Barroso mostrou-se receptivo e sensível a esta 

problemática. 

ENCONTRO COM DURÃO BARROSO 

 

� Encontro com Vladimír Špidla, Comissário Europeu 

para o Emprego, Assuntos Sociais e Igualdade de 

Oportunidades. Ambos trocaram impressões e 

experiências sobre a divulgação da igualdade de 

direitos, as quais foram muito importantes para o 

desenvolvimento de futuras acções da Associação 

Salvador . 

� Visita ao ginásio da Marc Herremans Foundation, o 

qual esteve na génese da ideia da criação do Espaço 

Desportivo Adaptado.  

3.5. INVESTIGAÇÃO E TECNOLOGIA 

Dada a importância da área de Investigação e Tecnologia 

para o desenvolvimento da sociedade em geral, e para 

melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência 

motora, em particular, apoiamos a investigação nas várias 

áreas de estudo da deficiência motora através da 

facilitação da amostra.  

Em 2009, a Associação Salvador apoiou os seguintes 

projectos: 

� Tese de mestrado desenvolvida por um aluno do 

Instituto Superior Técnico sobre utilização de ecrãs 

tácteis em dispositivos móveis por pessoas com pouca 

precisão motora.  

COOPERAÇÃO EM PROJECTOS INVESTIGAÇÃO 

 

� Tese de Mestrado de um aluno do Instituto Superior de 

Psicologia Aplicada sobre “a incidência da perturbação 

do stress pós-traumático numa população com lesões 

permanentes provenientes de acidentes.”  

� Participação na  DSAI 2009 International Conference on 

Software Development for Enhancing Accessibility and 

Fighting Info-exclusion (3 a 5 de Junho) que decorreu 

na Microsoft, no Taguspark, em Oeiras. O objectivo da 

conferência foi a promoção do debate sobre a e-

inclusão, assim como as novas tecnologias e suportes 

projectados para pessoas com necessidades especiais. 

A Associação Salvador participou na Conferência no dia 

4 de Junho de 2009, representada por Paula Reis, 

portadora de deficiência motora, no painel “The ICT 

gap for citizens with special needs: the challenges and 

the future directions”, cuja intervenção foi sobre quais 
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os principais problemas que as pessoas com deficiência 

motora enfrentam, que as poderão inibir de utilizar as 

novas tecnologias de informação e comunicação.  

4. OUTRAS ÁREAS E SERVIÇOS DE APOIO 

4.1. SITE E REDES SOCIAIS 

a) Site institucional  

O site institucional da Associação Salvador – 

www.associacaosalvador.com –  continuou a ser o principal 

meio de divulgação dos  nossos projectos, sendo também 

um dos suportes onde agradecemos e damos destaque a 

todos os que nos apoiam, especialmente os nossos 

mecenas. 

No decorrer de 2009, fomos actualizando o site de forma 

permanente com novas notícias sempre que tínhamos 

actividades a publicitar. 

GRÁFICO 2: VISITANTES ÚNICOS SITE ASSOCIAÇÃO SALVADOR 

 

Tivemos uma média mensal de 2.800 visitantes únicos no 

site da Associação Salvador. 

b) Presença Web – Facebook 

Tendo presente o papel cada vez maior das redes sociais na 

comunicação, foi criada em Julho de 2009 uma página de 

“Fans da Associação Salvador” no Facebook. É um espaço 

onde a Associação divulga as suas actividades, os seus 

projectos e partilha fotografias. É também um espaço de 

interacção, onde todos são convidados a partilhar e a 

comentar as nossas mensagens.  

PÁGINA FACEBOOK ASSOCIAÇÃO SALVADOR 

 

 A adesão tem sido elevada, tendo atingido os 3.794 fans no 

final de 2009 e uma media de 50 comentários/apreciações  

a cada nova mensagem colocada. 

4.2. PRESENÇA NOS MEDIA 

Os media são um canal muito importante na sensibilização 

dos líderes de opinião, decisores e população em geral 

para a causa da deficiência motora. São ainda um canal 

privilegiado para conseguirmos comunicar com as pessoas 

que pretendemos apoiar através dos projectos e acções 

desenvolvidos pela Associação Salvador. 

ALGUNS RECORTES DE IMPRENSA 
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Em 2009, mantivemos um contacto periódico com diversos 

media – quer directamente, quer através da parceria 

estabelecida com a agência de comunicação Jervis Pereira -, 

o qual teve como resultado a presença da Associação 

Salvador em 359 notícias com diferentes temas e 

diferentes suportes. 

A marca Associação Salvador obteve, no ano 2009, um 

impacto financeiro de 10.724.372€
4
 nos órgãos de 

comunicação social. Este valor foi contabilizado em custos 

publicitários (AAV – Automatic  Advertising Value)  pela 

CISION que é o maior grupo internacional de análise e 

monitorização de informação, e cujo relatório é 

apresentado em anexo. 

Do total das notícias veiculadas neste período, 189 foram 

veiculadas na imprensa, correspondendo a um AAV de 

642.288€, as notícias na televisão correspondem a um AAV 

de 10.063.247€ e na rádio a um AAV de 5.212€. 

Gostaríamos, no entanto, de ressalvar que 78% do impacto 

financeiro (8.681.635€) provem directamente do programa 

de televisão “Salvador”. Este, embora não sendo um 

projecto desenvolvido pela Associação Salvador, como teve 

como apresentador o presidente da Associação Salvador, 

Salvador Mendes de Almeida, teve um grande impacto na 

notoriedade da causa e da própria Associação Salvador . 

Nota: Relatório da Cision no Anexo 1 

4.3. PRESENÇA EM PALESTRAS E ENCONTROS 

A Associação Salvador, representada por Salvador Mendes 

de Almeida, participa regularmente em encontros que 

tenham como objectivo sensibilizar a população para os 

                                                                 
4
 Este valor representa o valor do espaço editorial ocupado pelas 

notícias calculado pelas tabelas de publicidade dos OCS sem 

qualquer desconto.  

 

direitos das pessoas com deficiência. Em 2009, Salvador 

Mendes de Almeida participou nas seguintes iniciativas: 

� 3 de Fevereiro de 2009: Encontro “Unidos, 

venceremos barreiras” no Palácio de Belém, 

promovido pela Dr.ª Maria Cavaco Silva. 

� 19 de Fevereiro de 2009: Intervenção na apresentação 

do concurso "Imagine Cup 2009" da Microsoft, 

Instituto Superior Técnico, Oeiras . 

� 8 de Março de 2009: Visita à Saint Dominic 

International School (Cascais) para dar testemunho 

sobre voluntariado. 

� 9 de Julho de 2009: Seminário de enfermagem “Sentir 

a Diferença: viver a igualdade na limitação” promovido 

pela Universidade Católica, com uma intervenção 

“Viver com a diferença”. 

� 10 de Setembro de 2009: II Encontro de Pessoas com 

Deficiência das Comunidades Portuguesas, Pousada 

da Juventude de Almada, promovido pela Secretaria de 

Estado das Comunidades Portuguesas e Secretaria de 

Estado da Reabilitação. 

� 05 de Novembro de 2009: Palestra sobre 

Acessibilidades promovida pela "Loja do Avô”, no 

Auditório dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de 

Lisboa, com a comunicação "O papel da Associação 

Salvador na integração das pessoas com deficiência 

motora". 

4.4. BASES DE DADOS 

É muito importante termos uma base de dados de 

contactos de pessoas com deficiência motora para que: 

� As nossas acções  possam chegar ao maior número 

possível de pessoas, principalmente as que mais 

precisam; 

� Possamos ouvir aquilo que as pessoas com deficiência 

motora têm para nos dizer para que assim possamos 

desenvolver projectos adequados às necessidades. 
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a) Base de dados de Pessoas com Deficiência Motora 

Durante o ano de 2009, duplicámos a nossa base de dados 

de contactos de pessoas com deficiência motora.  

Fechámos o ano com aproximadamente 500 contactos de 

pessoas com deficiência motora, com dispersão a nível 

nacional, às quais comunicamos todas as nossas acções e 

eventos. 

TABELA 5: PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MOTORA – NOVOS CONTACTOS 

2009 

 Contactos (*) 

Pessoas com Deficiência e / ou Familiares aos quais 
demos seguimento 

168 

Inscrição em Eventos de Convívio 50 
Inscrição Amigos com deficiência (cartão azul) 25 
Inscrição Acção Qualidade de Vida 40 
Inscrição no Apoio ao Emprego 45 
TOTAL 328 

(*) Contactos recebidos por telefone e por email. 

b) Questionário/ pedido de sugestões   

Em Setembro de 2009, auscultámos a nossa base de dados 

de pessoas com deficiência motora para nos darem 

sugestões de actividades a desenvolver. A pergunta 

realizada foi aberta, para não condicionar as sugestões e 

obtivemos 60 respostas. 

Síntese por área temática das sugestões recebidas: 

� Acessibilidades (ex. “alargar os protocolos de 

acessibilidades a outras autarquias”); 

� Cultura/Lazer (ex. “Passeios de rua, culturais ou 

“Passeios Acessíveis”); 

� Desporto (ex. “Fazer demonstrações de várias 

modalidades para captar novos atletas, dando-lhes a 

possibilidade de experimentar as diferentes 

modalidades.”); 

� Emprego e Formação (ex. “Ensino à distância”); 

� Sensibilização em escolas (ex. “para mudar 

mentalidades para que de futuro se pense de forma 

espontânea face à diferença!”). 

c) Base de dados de contactos geral 

Em relação às pessoas sem deficiência motora também 

reforçámos a nossa base de dados de contactos, 

nomeadamente através do trabalho efectuado pela equipa 

do Portugal Acessível, que aumentou a base de dados para 

cerca de 2.400 estabelecimentos. 

Adicionámos ainda à base de dados contactos alunos de 

escolas, pessoas que mesmo não sendo portadoras de 

deficiência motora simpatizam com as acções que 

desenvolvemos e nos enviam e-mails e Amigos da 

Associação, assim como os subscritores da newsletter.  

TABELA 6: PESSOAS SEM DEFICIÊNCIA MOTORA – NOVOS CONTACTOS 

2009 

 Contactos (*) 

Base de dados Portugal Acessível 2.400 
Escolas – Pedidos de Palestra 35 
E-mails de apoio às actividades da Associação Salvador 180 
Inscrição como Amigos sem deficiência 90 
Inscrição para receber a Newsletter 230 
TOTAL 2.935 

 

c) Ferramenta gestão base de dados e envio comunicações 

Para melhor gerir a divulgação dos eventos que 

promovemos, assim como a comunicação de todas as 

nossas actividades com os contactos da nossa base de 

dados, subscrevemos em Novembro de 2009, uma 

ferramenta - emarketeer.com (http://app.follow-up.com/)  

 

ECRAN FERRAMENTA EMARKETEER 
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Esta ferramenta permite-nos gerir de forma automática as 

inscrições nos eventos, criar questionários variados (como o 

realizado sobre a satisfação com os eventos de convívio) 

assim como analisar de forma instantânea as respostas, 

gerindo assim melhor os nossos recursos. 

4.5. PARCERIAS E PROTOCOLOS 

Estamos convictos que a cooperação com entidades que 

partilham os nossos valores e a nossa preocupação de 

construir uma sociedade mais inclusiva, é fundamental para 

que as nossas iniciativas possam ter um maior alcance. 

Em 2009, demos continuidade a alguns protocolos e 

estabelecemos novas parcerias: 

a)  Câmara Municipal de Lisboa 

� Ao abrigo do protocolo assinado entre a Associação 

Salvador e a Câmara Municipal de Lisboa, em 2008, o 

qual previa o incentivo à criação de Táxis Adaptados 

na cidade de Lisboa, foi lançado, no passado dia 21 de 

Setembro de 2009, pela Câmara Municipal de Lisboa, 

um concurso para atribuição de licenças para 50 novos 

táxis em Lisboa, os quais devem ter plataforma de 

embarque ou outra forma de acesso pleno para 

passageiros em cadeira de rodas.  

ASSINATURA PROTOCOLO CML 

 

Este concurso foi embargado pela Associação Nacional 

dos Transportadores em Automóveis Ligeiros (ANTRAL) 

que discorda com alguns parâmetros do mesmo. 

� Apoio, através de assinatura da carta de intenções, da 

candidatura elaborada pela Câmara Municipal de 

Lisboa para a melhoria das acessibilidades da zona da 

Colina do Castelo. 

b)  Microsoft 

� A Associação Salvador estabeleceu uma parceria com a 

Microsoft no âmbito da qual irá receber o donativo de 

três euros por cada unidade de Windows 7 vendida 

até Junho de 2010. Esta verba será utilizada para 

reforçar a Acção Qualidade de Vida 2010 em pedidos 

de apoio relacionados com informática e tecnologia. A 

apresentação desta parceria decorreu no dia 21 de 

Outubro, véspera do lançamento do Windows 7 a nível 

mundial, tendo contado com o apoio de cinco 

embaixadores da Associação Salvador: Mafalda Veiga, 

Sílvia Rizzo, Carolina Patrocínio, Sá Pinto e Laurinda 

Alves.    

LANÇAMENTO WINDOWS 7 
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LANÇAMENTO WINDOWS 7 

 

� A Associação Salvador estabeleceu uma parceria com a 

Microsoft no âmbito da Investigação e 

Desenvolvimento. A Associação Salvador irá colaborar 

com o Microsoft Language Development Center 

(MLDC) no desenvolvimento e teste de novas 

tecnologias e métodos de assistência à pessoa com 

deficiência.  

c) Carris 

 Parceria com a Carris, na Rede Social “Menos um Carro”. O 

protocolo foi assinado a 27 de Outubro de 2009.  

A Associação Salvador juntou-se a este projecto que 

pretende incentivar a utilização de transportes colectivos 

urbanos e demover as pessoas de utilizar viatura própria, 

porque o excesso de carros na cidade origina problemas de 

estacionamento em cima dos passeios, o que dificulta 

bastante a vida das pessoas que se deslocam em cadeira de 

rodas. 

d) Alto Patrocínio de Maria Cavaco Silva 

A Primeira-Dama de Portugal, Maria Cavaco Silva concedeu 

oficialmente o seu apoio e Alto Patrocínio à Associação 

Salvador para as suas acções de solidariedade. 

 Maria Cavaco Silva tem dedicado particular atenção a 

questões em torno do ensino e da cultura, mas também a 

temas como a infância ou a solidariedade social. 

 
 

5. ANGARIAÇÃO DE FUNDOS 

Sem o apoio efectivo de um conjunto de empresas e 

particulares não seria possível cumprirmos a missão a que 

nos propomos.  

A estratégia de gestão de fundos da Associação Salvador 

passa pela angariação de fundos de diversas origens, 

fundos esses que são agregados, sendo depois canalizados 

para as diversas iniciativas promovidas pela Associação, 

conforme o Plano de Actividades desenvolvido.  

 

5.1. EMPRESAS – MECENAS E APOIOS 

Para ser possível dar um retorno justo em termos de 

visibilidade às empresas que nos apoiam foram criadas três 

categorias de mecenas, associadas ao valor anual do 

donativo, que pode ser em valor ou em espécie. 

Temos assim: 

• Mecenas Platina – Empresas que contribuem com 

um donativo anual igual ou superior a 100.000 €. 
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• Mecenas Ouro – Empresas que contribuem com 

um donativo anual entre 60.000€ e 99.999 €. 

• Mecenas Prata – Empresas que contribuem com 

um donativo anual entre 25.000€ e 59.999€. 

As empresas que contribuem com valores inferiores a 

25.000€ ou através da oferta de serviços estão 

consideradas na categoria “Apoios”. 

TABELA 7: EMPRESAS QUE APOIARAM A ASSOCIAÇÃO SALVADOR NO 

ANO DE 2009 

Mecenas Platina 
 

BES 
SEMAPA 

Mecenas Ouro Mota Engil 
 

Mecenas Prata Ibertruck 
 

Apoios 
 

Partilha %  Receitas Microsoft 
Quebramar 

Donativos em valor Auto Industrial 
CM Coruche 
Esc.Ourém 
Ext. Descobertas 
Gulbenkian 
MAI 
Top Atlântico 

Oferta Produtos / Serviços Carlos Cruz Associados 
Cision 
Fisher 
Fuga Perfeita 
Impresa 
Jervis Pereira 
Música no Coração 
Pousadas de Portugal 
RZK Publ. 
TLC Eventos 
Unilever – Academia dos 
Sabores 

 

5.2. PARTICULARES – CARTÃO AMIGO 

A Associação Salvador tem uma preocupação constante 

com a sustentabilidade dos projectos que desenvolve. 

Assim, desenvolveu-se como estratégia de angariação de 

fundos o “Cartão Amigo da Associação Salvador”, através 

do qual qualquer pessoa pode contribuir com um valor 

mínimo de 24 euros por ano, ajudando assim a Associação 

Salvador a concretizar os seus projectos.  

Para diferenciar os dois tipos de Amigos criámos um cartão 

com cores diferentes: 

� Cartão azul: destina-se aos Amigos com deficiência 

motora;  

� Cartão branco: destina-se aos Amigos sem deficiência 

motora. 

 

 

 

Em 2009, contámos com a adesão de 106 Amigos, 25 dos 

quais portadores de deficiência motora. 

O Cartão Amigo dá acesso a descontos, que variam entre 

os 5% e os 40%, em vários produtos e serviços, dentro das 

parcerias que a Associação Salvador estabeleceu com várias 

empresas. 

 Desta forma, além de contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas com deficiência motora, os 

Amigos da Associação Salvador podem ainda poupar nas 

suas compras. Em alguns serviços os descontos poderão ser 

maiores para as pessoas com deficiência motora.  
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TABELA 8: PARCERIAS CARTÃO AMIGO 

Parceiro Pessoa com 
Deficiência 

Pessoa  sem 
Deficiência 

Cultura 
Zon Lusomundo 

 
Bilhetes de cinema 
sempre ao preço de 
segunda feira 

 
Sem desconto 

Desporto 
Nautic Diver 

 
Desconto entre 15% e 
40% 

 
Descontos entre 5 e 
15% 
 

Hotelaria e Turismo 
Hoteis Cont. e Confort 

 
Descontos até 20% 

 
Descontos até 20% 

Hotel Flôr de Sal Descontos até 35% Descontos até 35% 
Hotel Miracorgo Tarifas especiais Tarifas especiais 
Pousadas de Portugal Desconto de 10% Desconto de 10% 
Top Atlântico Descontos até 50% Descontos até 50% 
Hotéis Vila Galé Desconto entre 5% e 

10% 
Desconto entre 5% e 
10% 

Vip Hotéis 
 

Desconto 5% Desconto 5% 

Restauração 
Bar Hemingway 

 
Desconto de 20% 

 
Desconto de 20% 

Restaurante Suntory Oferta de uma bebida Oferta de uma 
bebida 

Saúde e Estética 
Loja do Avô 

 
Desconto de 5% 

 
Desconto de 5% 

Anditec Desconto de 10% Desconto de 10% 
Clínicas Dr. Pedro Choy Desconto de 20% Desconto de 20% 
Construímos Sorrisos Desconto de 15% Desconto de 15% 
Farmácia Passeio Alegre Desconto de 10% Sem desconto 
Saúde dos Pés à Cabeça Desconto de 10% Desconto de 10% 
Sports Lab Desconto de 10% Desconto de 10% 
WeAdapt 
 

Desconto de 10% Desconto de 10% 

Veiculos e Relacionados 
Europcar 

 
Desconto de 15% 

 
Desconto de 15% 

Hertz Desconto  5% a40% Desconto 5% a40% 
StarWash Desconto de 20% Desconto de 20% 
Outros 
Oficina dos Presentes 

 
Descontos até 20% 

 
Descontos até 20% 

 

a) Presença da Associação Salvador em eventos com 

objectivo de angariar fundos. 

� De 2009-09-18 a 2009-09-25: 2ª edição do Green 

Festival.   

� De 24 a 29 de Agosto:  9º Troféu Quebramar-Chrysler. 

 

A Associação Salvador e a Quebramar também se uniram 

pela luta dos direitos das pessoas com deficiência motora, 

através do lançamento de uma colecção exclusiva de t-

shirts de homem e senhora as quais transmitem mensagens 

de esperança, apelo e sensibilização para a luta pelos 

direitos das pessoas com mobilidade reduzida.  

Parte das vendas das t-shirts reverteram a favor da 

Associação Salvador.  

T-SHIRTS QUEBRAMAR ASSOCIAÇÃO SALVADOR 

 

Foram ainda realizadas duas campanhas de angariação de 

fundos junto dos colaboradores de duas empresas: 

� Banco Espírito Santo; 

� Deloitte. 

 

BANCA DIVULGAÇÃO CARTÃO AMIGO 

 

 

6. RECURSOS HUMANOS 

Sendo os recursos humanos um elemento fundamental 

para o sucesso de qualquer organização, consideramos 

importante que os colaboradores da Associação Salvador 

sejam pessoas altamente qualificadas para a sua função e 

com uma motivação especial para a causa que 

representamos. 
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Durante o 1º semestre de 2009, a equipa da Associação 

Salvador foi constituída por apenas três pessoas: o 

Presidente, um gestor de projectos e um elemento a 

realizar estágio profissional. Este último foi integrado nos 

quadros como gestor de projectos no final do estágio, em 

Setembro 2009. O desenvolvimento e implementação de 

todas as acções do plano, e em especial a aposta no 

projecto Portugal Acessível e no Cartão do Amigo, exigiram 

a contratação de um gestor de projecto adicional no início 

do segundo semestre de 2009. 

O sucesso das actividades que lançámos, os ambiciosos 

projectos em curso, assim como o elevado número de 

contactos e pedidos de apoio recebidos em virtude da 

notoriedade alcançada através do Programa “Salvador”,  

obrigam-nos a fazer um novo reforço da equipa. Assim, 

será contratado no inicio de 2010 mais um colaborador 

para dar assistência nas acções em geral, nos pedidos de 

contacto e nos serviços administrativos.  O quadro de 

pessoal ficará assim composto pelo Presidente da 

Associação, 3 gestores de projecto e um administrativo.  

Iremos ainda manter  a aposta em serviços externos e no 

apoio de voluntários sempre que tal se enquadre. 

a) Formação  

A Associação Salvador tem uma preocupação constante em 

melhorar as competências dos seus colaboradores, 

mantendo-os actualizados em áreas relacionadas com a 

deficiência motora, pelo que os colaboradores da 

Associação Salvador participaram em 2009 nas seguintes 

formações: 

� 24 de Março: Seminário de Turismo Acessível na sede 

da AHETA – Associação de Hotéis e Empreendimentos 

Turísticos do Algarve, em Albufeira.  

� 27 de Abril: 1º Seminário Fundraising “Call to Action”. 

� 28 de Abril: Apresentação de Soluções de Mobilidade 

Para Pessoas com necessidades especiais de 

comunicação, Fundação Portugal Telecom, Lisboa. 

� 17 de Maio: Participação nas Jornadas de estudo 2009 

sobre a Convenção dos Direitos das Pessoas com 

deficiência, promovida pela Fundação Liga e INR. 

� 21 de Setembro: Happy Conference 2009 – Impacting 

Wellness in Organizations. Tal Ben-Shahar, Professor 

de Harvard. 

� 19 e 20 de Novembro: Conferência Internacional na 

Lousã “Necessidades de acessibilidade e design for all 

no turismo para todos”. 

� 27 de Novembro: Encontro de Desporto Adaptado, no 

Auditório do Centro de Medicina de Reabilitação de 

Alcoitão, promovido pela Federação de Desporto das 

Pessoas com Deficiência e Câmara Municipal de 

Cascais.  

� 14 de Dezembro: “A Empregabilidade das Pessoas com 

Deficiência – Novas Estratégias de Actuação”, 

promovida pela Câmara Municipal de Lisboa. 

 

7. ANÁLISE FINANCEIRA 

Apresentamos no quadro seguinte uma análise financeira 

da actividade de Associação Salvador ao longo de 2009. 

Tentámos, na medida do possível, associar as despesas – 

tanto relativas ao fornecimento de serviços externos como 

as relativas aos custos com pessoal – aos respectivos 

projectos, de forma ser possível fazer-se uma avaliação do 

peso de cada projecto no orçamento global. 

A Associação Salvador, ciente da importância de apresentar 

uma informação transparente e credível, solicitou à 

Deloitte & Associados SROC, SA uma auditoria à sua 

actividade do ano de 2009. Os resultados da referida 

auditoria poderão ser consultados no Anexo 5.
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Custos 

Gerais

Total 

Despesas

Port. Acess. Museu Acess. AQV

Eventos 

Convivio

Apoio ao 

Empr.

Regresso 

Seguro

Licença para 

Guiar

Coop. 

Internac. Inv. e Tecn.

Presença 

Web e Media

Bases de 

Dados

Parcerias e 

protocolos

Angariação 

de Fundos

Custos 

Gerais

Total 

Despesas

Despesas

Custos com Pessoal Interno 18.858,56 € 5.594,30 € 7.020,25 € 4.533,70 € 1.599,02 € 4.570,72 € 8.677,38 € 6.249,31 € 2.925,78 € 10.753,86 € 1.867,22 € 11.627,12 € 25.023,40 € 10.029,67 € 119.330,30 €

Honorários Pessoal Externo 11.588,16 € 2.163,04 € 13.751,20 €

Formação 85,00 € 733,34 € 818,34 €

Despesas de Representação, 

deslocações e estadias 12.802,09 € 221,11 € 3.156,31 € 1.630,49 € 726,42 € 2.718,60 € 69,75 € 382,32 € 25,50 € 21.732,59 €

Publicidade e Divulgação 7.306,22 € 652,80 € 7.959,02 €

Material de Suporte 1.836,00 € 2.186,40 € 2.577,00 € 4.426,80 € 3.139,66 € 1.310,88 € 15.476,74 €

Sub-contratos Serviços Especializados 15.255,68 € 2.532,00 € 300,00 € 2.117,86 € 485,00 € 3.735,12 € 3.600,00 € 28.025,66 €

Apoios Atribuidos 10.350,30 € 15.717,06 € 26.067,36 €

Eventos Especiais (aluguer espaço , 

entradas, etc) 7.358,02 € 700,92 € 1.911,00 € 302,00 € 10.271,94 €

Equipamentos / Despesas de Escritório 644,00 € 171,00 € 171,00 € 320,39 € 4.260,77 € 5.567,16 €

Portes de Correio 1.178,25 € 785,50 € 392,75 € 36,29 € 2.392,79 €

Comunicações móveis 576,04 € 153,83 € 212,70 € 121,95 € 18,99 € 148,13 € 248,79 € 212,70 € 123,45 € 374,13 € 32,29 € 425,40 € 907,79 € 282,97 € 3.839,16 €

Ofertas 50,00 € 687,60 € 737,60 €

Despesas Bancárias 300,42 € 300,42 €

Diversos 2.575,24 € 2.575,24 €

Total de Despesas 68.918,55 €  16.098,43 €     27.407,69 € 14.831,96 € 1.618,01 € 18.432,36 € 13.748,75 €  9.180,61 € 3.118,98 € 13.245,85 € 2.384,51 € 12.052,52 € 32.459,65 € 25.347,64 € 258.845,52 €

Percentagem do total de despesas 27% 6% 11% 6% 1% 7% 5% 4% 1% 5% 1% 5% 13% 10% 100%

Receitas Total Receitas

Empresas 184.777,90 €

Individuais 19.965,95 €

Escolas 1.836,25 €

Entidades Governamentais 8.400,00 €

Compart.Cent. de Emp. Estágios 5.759,07 €

Juros e Proveitos Similares 2.621,59 €

Total de Receitas 223.360,76 €

-35.484,76 €

Projectos Serviços de Apoio
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ANEXO  1 
 

Museu Nacional do Azulejo 

Detalhe da Intervenção Realizada 

Responsável pela elaboração e execução do Projecto: ProASolutions 

Protocolo Estabelecido com : IMC Instituto de Museus e Conservação 

Calendarização: 

• Levantamento de necessidades / Elaboração relatório de acessibilidades : Abril a Julho 2009 

• Elaboração do Projecto de Arquitectura : Agosto a Novembro 2009 

• Execução da Obra: Dezembro 2009 a Março 2010 

 

Principais Intervenções 

 

Acesso Exterior 

Situação Anterior – O 

acesso desde o exterior 

apresentava ressaltos de 6 

cm de altura, quando o 

máximo definido por lei 

são 2cm. 
  

Intervenção – 

Nivelamento do pavimento 

eliminando o ressalvo 

existente 
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Recepção 

/Bilheteira 

Situação Anterior – O 

móvel não tinha a 

altura adequada para 

atender uma pessoa em 

cadeira de rodas, para 

além de não permitir 

uma aproximação 

frontal.  

 

Intervenção – Foi feita 

uma adaptação do 

actual móvel, o qual 

passou a ter uma zona 

rebaixada. 

 

 

 

Acesso ao 

Restaurante 

Situação Anterior – O 

acesso era efectuado 

através de dois degraus e 

uma rampa que não tinha 

a pendente conforme 

legislação em vigor. 
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Acesso ao 

Restaurante (cont.) 

Intervenção – Foi feita a 

substituição da estrutura 

existente por uma outra 

projectada de acordo 

com a legislação em 

vigor. 

 

 

 

Restaurante 

Situação Anterior – As 

mesas não eram 

acessíveis a pessoas 

utilizadoras de cadeira 

de rodas, pois a base e 

o pedestal 

impossibilitavam a 

aproximação frontal.  

 

Intervenção – Foram 

adaptadas algumas 

mesas no interior e 

exterior  
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Esplanada 

Situação Anterior – 

Pavimento irregular e 

canal de água sem ser 

devidamente 

assinalado. 

 

 

Intervenção – 

Nivelamento do 

pavimento e colocação 

de tijolo de burro em 

volta do canal de 

irrigação de forma a 

tornar o mesmo mais 

visível. 

 

 

 

Salas Exposição 

(Piso 0) 

Situação Anterior – 

As salas de exposição 

do piso 0 não eram 

acessíveis pois 

apresentavam à 

entrada degraus de 

15cm. 
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Salas Exposição 

(Piso 0) (Cont.) 

Intervenção – 

Construção de 3 

rampas de acesso às 

diversas salas de 

exposição.  

 

 

 

Salas Exposição 

(Piso 1) 

Situação Anterior –  

No Piso 1 o acesso a 

um conjunto de Salas 

de Exposição era feito 

por uma rampa não 

regulamentar 
 

 

Intervenção – 

Construção de uma 

rampa que cumpre as 

normas de segurança 

e acessibilidade. 
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Acesso à Igreja 

Situação Anterior – O 

acesso era efectuado 

por uma rampa que 

não apresentava 

segurança e não 

estava conforme a 

legislação em vigor 

 

 

Intervenção –  

Efectuada uma 

adaptação da rampa 

existente, colocando 

corrimões e um 

revestimento em 

linha com as outras 

rampas existentes no 

Museu. 

 

 

 

Sala dos Arcos 

Situação Anterior – A 

passagem entre as 

duas zonas da Sala 

dos Arcos era feita 

através de uma 

passagem com 

rampa/degraus que 

não cumpria a 

legislação em vigor   
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Sala dos Arcos 

(cont.) 

Intervenção – Foi 

colocada nova rampa 

a toda a largura da 

passagem, com 

corrimão e pendente 

conforme legislação 

em vigor. 
 

 

 

Sala Coro Alto 

Situação Anterior – A 

existência de um 

degrau em madeira 

impossibilitava o 

acesso à sala do Coro 

Alto. 

 

Intervenção – 

Construção de uma 

rampa em madeira, 

que não danifica o 

chão de madeira 

trabalhada. 

Substituição da 

alcatifa. 
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Jardim do Claustro 

Situação Anterior – 

Este espaço não era 

acessível pois havia 

necessidade de se 

transpor um degrau. 

Intervenção – 

Colocação de uma 

rampa junto de uma 

das portas de acesso. 
 

 

 

 

Escadaria e escada 

de acesso ao 

claustrim 

Situação Anterior – Estas 

escadas careciam de 

corrimões e 

apresentavam focinhos 

salientes. 

 

 

Intervenção – Colocação 

de corrimãos simples 

segundo uma 

implementação que 

permita melhorar as 

condições de 

acessibilidade e 

simultaneamente não 

interferirem com a 

visualização dos azulejos 

que acompanham a 

escada. 
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Escadaria perto do 

elevador 

Situação Anterior – A 

escada apresentava 

apenas um corrimão 

encastrado, não 

contínuo e apenas de 

um dos lados, o que 

não estava de acordo 

com a legislação em 

vigor. 
 

 

Intervenção – 

Colocação de corrimão 

simples e continuo 

num dos lados 

 

 

 

Instalação Sanitária 

Situação Anterior – A 

instalação sanitária 

existente no Piso1 não 

era adaptada. No Piso 0, 

a instalações reservadas 

para pessoas com 

deficiência motora não 

estavam devidamente 

dimensionadas.  
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Instalação Sanitária 

(cont.) 

Intervenção – Optou-se 

por construir uma única 

instalação sanitária 

adaptada, localizada no 

1º piso, ao lado da saída 

do elevador. 

 

 

 

Painel Informativo 

Painel localizado à 

entrada do Museu, com 

indicação dos Mecenas 

que apoiaram a 

intervenção no Museu 

Nacional do Azulejo. 
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ANEXO  2 
 

Candidaturas Seleccionadas  

 Acção Qualidade de Vida 2009 

 

1  – Ana Cláudia, 19 anos, Lisboa 

Portadora de Paralisia Cerebral Motora. Frequenta o 12º ano e pretende tirar o curso de 

Engenharia de Reabilitação e Acessibilidades. Desloca-se em cadeira de rodas manual, 

necessitando sempre de apoio pois não tem força nos braços e mãos. 

Apoio Atribuído: 

1- Cadeira Eléctrica. 

Alguns excertos da candidatura: 

“(…)nunca desisti de lutar pelos meus sonhos e objectivos, os meus amigos dizem que muitas 

vezes vão buscar forças ao meu sorriso, às vezes perguntam-se como sou capaz de sorrir todos 

os dias (…) “ 

“ Ao longo da minha vida vim percebendo que para ser feliz basta estarmos vivos e sobretudo o 

importante é acreditarmos em nós próprios”. 

“(…)um dos grandes sonhos é ter uma cadeira eléctrica onde tenha a liberdade de se 

movimentar sem ajuda de terceiros (…)” 

 

2 - Bruno, 12 anos, Vila do Bispo 

Sofre de uma doença progressiva que lhe afecta dos músculos e que o obriga hoje a deslocar-

se numa cadeira de rodas eléctrica. Vive com a mãe (separada e desempregada) e uma irmã. 

Está a frequentar o 7º ano, é um miúdo alegre , um exemplo na escola, mas que muitas vezes 

não consegue acompanhar os programas dos seus colegas devido às barreiras arquitectónicas 

existentes e à falta de transportes adaptados na zona.  A mãe, devido ao peso do Bruno e ao 

facto de se deslocar numa cadeira eléctrica, já não o consegue transportar num “carro 

normal”. 

Apoio atribuído: 

1 – Carro adaptado 



 

Relatório Actividades 2009 – Anexo 2 

Alguns excertos da candidatura: 

“Um carro adaptado (…) é actualmente uma ferramenta necessária ao bem estar da vida do 

Bruno. Para uma qualidade de vida a que ele tem direito”. 

“(…) a vida do Bruno é um constante viver de sonhos, pois a cada limitação há um novo sonho 

que nasce(….). O Bruno precisa de um carro adaptado mas este é um sonho muito “pesado” 

para a família. Estes sonhos são por exemplo ir à piscina, à musica ou à missa, sonhos que ele 

neste momento não pode realizar”. 

3 -  Gabriela e Martinha Vieira, irmãs com 36 e 38 anos, Curral das 

Freiras (Madeira) 

Sofrem de Atrofia Muscular Espinal, doença degenerativa. Encontram-se numa fase em que já 

estão completamente paralisadas, dependendo da família para tudo. Vivem numa zona 

isolada, no Curral das Freiras, sendo o acesso à casa feito  por uma pequena vereda.  Apenas 

saem de casa quando são transportadas pelos bombeiros de ambulância para irem ao médico. 

Apoio atribuído: 

1 – Pagamento de 4 horas semanais durante um ano de um Táxi Adaptado, para 

estar à disposição. 

Alguns excertos da candidatura: 

“(…) passamos os dias sentadas num banquinho rente ao chão (…) no nosso quarto a ver 

televisão”. 

“(…)podíamos ir passear para todo o lado, ver o mar, ir aos centros comerciais(….). “ 

“As minhas cunhadas são fãs do Tony Carreira, era uma alegria se tivessem um transporte ir 

ver um espectáculo dele.” 

 

4 - Luis, 18 anos, Cascais 

Portador de Spina Bifida, necessita de cadeira de rodas para se deslocar. Vive sozinho com a 

Mãe, o Pai morreu quando tinha 8 anos.  Está a frequentar o Curso de Programação e Gestão 

de Sistemas Informáticos, o que lhe dará equivalência ao 12º. A mãe tem um carro com 16 

anos, que como não é automático não pode ser adaptado para ser conduzido pelo Luis. 

Apoio Atribuído : 

1- Carro adaptado. 

Alguns excertos da candidatura: 
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“Estou na idade certa para sair com os amigos e me divertir, mas em vez disso, passo o meu 

tempo em casa, sonhando com a minha liberdade e independência . Um carro faria toda a 

diferença ! “ 

“Tenho planos para o meu futuro (….). Não quero ser um fardo, quero ser um membro útil na 

sociedade. Será que consigo ir tão longe se estiver sempre dependente dos outros para me 

levarem onde preciso de ir ?” 

 

5 - Marco, 15 anos , Unhos 

Paraplégico, vitima de um atropelamento quando tinha 2 anos. Vive sozinho com  a mãe , 

entrou este ano para o ensino secundário e é jogador da Selecção Nacional de Basquete em 

cadeira de rodas. Tem uma cadeira de rodas para o dia a dia que não é adaptada ao seu 

tamanho e que já está bastante danificada. 

Apoio Atribuído: 

1 – Cadeira de Rodas Manual 

2 – Cadeira de Banho 

Alguns excertos da candidatura: 

“Sou bom aluno, esforço-me por isso e ter uma cadeira mais bonita e adaptada a mim, 

também me tornava mais bonito e mais à vontade com as raparigas. A cadeira faz parte de 

mim, são as minhas pernas (…)” 

“Tomo banho numa cadeira de plástico, daquelas tipo esplanada (…).” 

 

6 - Maria dos Anjos, 36 anos, Cartaxo 

Tetraplégica vitima de acidente de viação há 13 anos, acidente do qual resultou também a 

morte das duas filhas e posterior abandono do marido. Vive com um irmão, pedreiro ocasional 

e a mulher, com grandes dificuldades económicas. 

Apoio atribuído: 

1 – Cadeira Eléctrica 

Alguns excertos da candidatura: 

“ …falta-me uma cadeira eléctrica que me dê independência”. 

“ confinada às quatro paredes do quarto (…) a actual cadeira não é apropriada. (…) Quando 

tenta deslocar-se naquele aparelho, acaba por cair do mesmo, agravando o seu estado (…)” 
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7 – Miguel M., 33 anos , Lisboa 

Tetraplégico e Invisual (Cegueira Cortical) resultantes de acidente há mais de uma década. 

Frequentava na altura do acidente o 3º ano do Curso de Organização e Gestão de Empresas. 

Apoios atribuídos: 

1 – JAWS – Software de leitura para cegos 

2 – Windows 7 

3 – Computador Portátil 

Alguns excertos da candidatura: 

“ (…) ser-me-á muito útil dispor de um equipamento que me permita fazer coisas tão simples 

para quem vê como seja ler jornais, emails ou até livros digitalizados.” 

“Uma pessoa como eu gosta de estar actualizado e gosta de contactar com amigos.” 

“(…) o Miguel manifesta constantemente uma coragem e um interesse pela vida que servem de 

exemplo a todos que com ele se cruzam”. 

 

8 – Miguel P.,  20 anos, Vale de Milhaços 

Portador de Paralisia Cerebral, desloca-se em cadeira de rodas e apresenta capacidades 

intelectuais limitadas. Frequentou a escola primária oficial durante 14 anos. Mas no ano 

passado não lhe foi permitido continuar devido à idade. A única instituição que desse resposta 

às suas necessidades onde encontrou vaga foi a AFID em Lisboa, a cerca de 30 km de sua casa. 

Devido às dificuldades de transporte apenas a frequenta duas vezes por semana, o que é 

insuficiente para a sua integração e desenvolvimento. 

Apoio atribuído: 

1 – Transporte entre Vale de Milhaços e a instituição AFID em táxi adaptado. 

Alguns excertos da candidatura: 

“Este projecto/apoio permitirá ao Miguel conseguir o que é essencial para o seu crescimento e 

futuro. Não só vai conhecer pessoas novas como ganhar competências e ter a oportunidade de 

melhorar a sua condição física.” 

“ …e quem conhece o Miguel sabe que ele é capaz de muito mais. Mas para isso é necessário 

estar inserido numa instituição que lhe abra horizontes e que lhe permita avançar”. 
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9 - Nelson, 37 anos, Rio de Mouro. 

Tetraplégico desde os 18 anos devido a um tumor cervical. Passou 8 anos acamado, grande 

parte deles internado em Alcoitão. Oriundo da Guiné Bissau, não tem rede de apoio em 

Portugal , vivendo numa casa não adaptada à sua situação. É pintor e escritor de livros infantis. 

 

Apoios atribuídos: 

1- Cadeira Eléctrica de Exterior 

2- Adaptação da Casa de Banho 

3- Cadeira de Banho 

4- Curso de Informática 

Alguns excertos da candidatura: 

“ (…) gostaria imenso de passear por Lisboa que não conheço (…)iria frequentar um Centro 

de Dia como Voluntário. Não me sentiria tão sozinho (…)” 

“ A hora do banho é para mim uma hora dolorosa e angustiante porque vou ao colo e 

causa-me dor” 

“ O curso de informática (…) seria uma ferramenta útil de trabalho para os meus livros 

ilustrados”. 

 

10 – Ricardo, 26 anos, Montijo 

Tetraplégico, vitima de acidente de viação há 4 anos.  Tem o Curso de Hotelaria. Teve de 

abandonar a profissão anterior após o acidente . Em 2006 tirou um curso de Produção Musical. 

Apoio atribuído: 

1 – Equipamento de estúdio de produção musical 

Alguns excertos da candidatura: 

“A vida não é fácil..para quem tinha uma vida bastante dinâmica e de um momento para o 

outro de se vê a viver agarrado a uma cadeira de rodas…e a viver com uma pensão de 

incapacidade no valor de € 360”. 

“Com a elaboração deste projecto consegui voltar a sonhar com a minha realização 

profissional e independência económica.” 
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11 – Selmiro, 38 anos, Alfena – Porto 

Tetraplégico, vitima de um acidente de mota há 12 anos.  Vive desde 2005 na Unidade de 

Deficientes de Alfena dado a sua casa não apresentar condições para o alojar nesta situação. 

Dado ser de nacionalidade Angolana e o processo de nacionalização ainda se encontrar em 

curso, não usufrui qualquer beneficio ou prestação social por parte da Segurança Social. A 

cadeira eléctrica actual já é muito velha e como não permite alternâncias de posição não pode 

ser usada por grandes períodos de tempo nem para deslocações para fora da instituição. 

 

Apoios atribuídos: 

1 – Cadeira Eléctrica 

2 – Computador Portátil 

3 – Internet Móvel 

Alguns excertos da candidatura: 

“(…) a importância que a substituição da cadeira de rodas eléctrica, poderá trazer ao utente, 

quer em termos de posicionamento, prevenção de agravamento de deformidades, segurança e 

melhoria na sua participação social, através da diversidade de experiências que outros 

contextos lhe possam oferecer”. 

“Com o computador portátil equipado com um joystick vou poder realizar alguns trabalhos que 

me farão sentir mais útil”. “A internet móvel (…) é no fundo uma porta que se abre para 

conhecer o mundo (…)”. 

“Através destas ferramentas poderei chegar mais cedo perto dos meus sonhos e alargar os 

horizontes do meu projecto de vida até então limitado pelas barreiras da sociedade” 

 

12 – Wolcina, 29 anos, Samora Correia 

Paraplégica vitima de acidente de viação há 4 anos. Na altura do acidente trabalhava em 

S.Tomé (donde é natural) como cozinheira. Veio para Portugal após o acidente para ter uma 

adequada resposta hospitalar e fazer a fisioterapia que necessita. Vive por caridade com uma 

tia que se encontra desempregada. Quer encontrar forma de contribuir financeiramente para 

o agregado onde está inserida. 

Apoio atribuído: 

1 – Máquina de Costura 

Alguns excertos da candidatura: 
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“Com uma máquina de costura vou trabalhar sem sair de casa e posso orientar o meu próprio 

trabalho (…) Já passei por muito mas não perdi a esperança. Estou cheia de vontade de 

começar uma vida activa”. 
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ANEXO 3 

 
Questionário de Avaliação | Eventos de Convívio  

  

Este questionário deverá ser preenchido pelas pessoas com deficiência motora ou mobilidade 

reduzida que participam nos eventos de convívio da Associação Salvador. 

 

As suas respostas são anónimas e confidenciais. 

 

Durante o preenchimento do questionário lembre-se que não há respostas certas ou erradas. 

Importa apenas que responda espontaneamente e com sinceridade. 

Começamos por lhe pedir algumas informações pessoais� 

Sexo 

Feminino  Masculino   

 

Idade 

______ 

 

Concelho de Residência 

________ 

 

Estado civil 

Solteiro (a)  Casado (a)  Viúvo (a)  Separado(a)   

 

O seu agregado familiar é constituído por quantas pessoas?  

__________ 

 

Habilitações Literárias 

Ensino Superior  

Frequência do Ensino Superior  

Ensino Secundário  

3º Ciclo (antigo 9º ano)  

2º Ciclo (antigo Ciclo Preparatório)  

1º Ciclo (antiga 4ª Classe)  

Não sabe ler nem escrever 

 

Tipo de Deficiência 

Paraplegia  Tetraplegia  Paralisia Cerebral   Outra, qual _________ 

 

Desloca-se em cadeira de rodas? 
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Sim  Não   

Se não, que apoios necessita? 

(canadianas, andarilho, prótese, etc.) 

 

Assinale as frases que caracterizam melhor a sua situação: 

Activo, a trabalhar por conta própria  

Activo, a trabalhar por conta de outrem  

Estudante  

Pensionista  

Reformado (>65 anos) 

 
Gostaríamos, agora, que nos facultasse algumas informações sobre participação em eventos de convívio 
 

Como teve conhecimento da existência da Associação Salvador?  

Pode seleccionar mais do que uma opção 

Internet  

Televisão  

Rádio  

Imprensa  

Amigos / Familiares  

Outros, qual  ________ 

 

Como teve conhecimento da realização destes eventos de convívio?  

Pode seleccionar mais do que uma opção 

Site da Associação Salvador  

E-mail enviado pela Associação Salvador  

E-mail enviado por amigos/conhecidos  

Redes Sociais (Facebook)  

Amigos / Familiares  

Outra, qual  

 

Habitualmente vem aos eventos de convívio: 

Sozinho  Acompanhado   

 

Quais os eventos em que participou em 2009?  

Festival Super Bock Super Rock (Julho)  

Cascais Vela (Agosto)  

Concerto Xutos & Pontapés (Setembro)  

Visita ao Palácio de Queluz (Novembro)  
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Lançamento do Portal Portugal Acessível (Dezembro)  

Jantar de Natal (Dezembro)  

 

 

Costuma participar em eventos deste género, mesmo que organizados por outras entidades?  

Sim  Não   

Qual a entidade organizadora ? 

(ex. amigos, outras associações, etc.)  

Quando foi a última vez que participou num evento de convívio? 

 

Tenciona participar em eventos futuros?  

Sim  Não   

Classifique a sua preferência: 

Entre 1 (o que menos gosto) e 5 (o que mais gosto) 

Concertos 

Teatro/ Cinema 

Visita a museus 

Jantares/Almoços de convívio 

Eventos desportivos 

Indique outros tipos de eventos de sua preferência que não se encontram listados acima. 

 

A participação em eventos de convívio deste tipo …  

Classifique as seguintes afirmações de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente) 

 1 2 3 4 5 

Faz-me sentir que sou uma pessoa activa. 
     

Permite-me conhecer pessoas novas, com experiências de vida 

semelhantes à minha, com quem gosto de conversar e partilhar 

experiências. 
     

Faz-me sentir que tenho mais amigos com quem posso contar. 
     

Permite-me conhecer pessoas com as quais tenciono voltar a estar e 

relacionar-me de futuro.      

Faz com que me sinta melhor comigo mesmo.  
     

Faz-me sentir mais confiante 
     

Proporciona-me experiências que de outra forma não teria. 
     

Conheço pessoas que sinto que me compreendem. 
     

Faz com que me sinta mais capaz de superar as dificuldades. 
     

Faz com que me sinta mais valorizado por familiares e amigos. 
     

Faz com que me sinta satisfeito por poder convidar um amigo/a para 

vir comigo.      

Sinto-me mais motivado a cuidar de mim e da minha saúde. 
     

Permite-me conhecer pessoas com as quais posso contar em 

situações difíceis.       

Faz-me sentir que pertenço a um grupo. 
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Dá-me força para superar as barreiras que encontro. 
     

Por último, gostaríamos de recolher o seu testemunho, a título facultativo, sobre a participação nestes eventos.  

Pedimos apenas duas ou três frases que iremos partilhar com os Mecenas da Associação Salvador, responsáveis pela 
atribuição de fundos que nos permitem proporcionar estes eventos de convívio. 
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ANEXO  4 

 

Relatório de Clipping 2009 

 

CISION 
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ANEXO 5 

 

 
Auditoria da Deloitte & Associados, SROC S.A 

 

 

 

 








