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UM MUNDO IGUAL PARA TODOS 
INDEPENDENTEMENTE DAS SUAS DIFERENÇAS.

Em 2023, a Associação Salvador celebra 20 anos.

Hoje, olhamos para trás e vemos um percurso difícil, cheio de desafios e 
obstáculos, mas, acima de tudo, um percurso de muitas vitórias e vidas 
mudadas, que nos enche de orgulho.

Este será um ano de celebração, de consolidação e de agradecimentos. 

Se hoje nos podemos orgulhar de ter obra feita e de ter um país mais 
acessível e inclusivo, devemo-lo, em grande medida, a cada mecenas que 
apoia os nossos projetos, a cada parceiro, empresas e particulares, que 
respondem aos nossos desafios e que, diariamente, contribuem para a 
quebra a degraus, físicos e não só.

Ao longo de 20 anos, foram também muitas as pessoas que passaram pela 
nossa equipa e que fizeram a diferença, dedicando o seu tempo a esta 
causa. Também eles estão de parabéns.

Em 20 anos, mudámos a vida de mais de 4.100 pessoas e das suas 
famílias, através dos nossos projetos. Colocámos mais de 300 pessoas 
com deficiência motora no mercado de trabalho e apoiámos perto de 600 
através do projeto Ação Qualidade de Vida , num valor total superior a 
1.720.000¤.

Desde 2003, mudámos também muitas mentalidades. Em 2018, lançámos 
a App +Acesso Para Todos, que desafia cada utilizador a tornar-
se um agente ativo de mudança. Logo no primeiro ano, entregámos 
813 reclamações sobre a falta de acessibilidades ao Senhor Primeiro-
Ministro, Dr. António Costa. Em 2021, o nosso trabalho de sensibilização e 
mobilização por melhores acessibilidades deu frutos, através da aprovação 
em Assembleia da República do dia 20 de outubro como o Dia Nacional 
das Acessibilidades.

A NOSSA
MISSÃO
PROMOVER A INCLUSÃO DAS PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA MOTORA NA SOCIEDADE 
E  MELHORAR DA SUA QUALIDADE DE VIDA,  
POTENCIANDO OS SEUS TALENTOS 
E SENSIBILIZANDO PARA A IGUALDADE 
DE OPORTUNIDADES.

Mas nem só de celebração se fará 2023 e não iremos baixar os braços. Será um 
ano muito desafiante e incerto em que, mais do que nunca, queremos estar no 
terreno, a apoiar quem mais precisa e a sensibilizar entidades públicas e privadas 
para estas questões.

CONHECIMENTO

À semelhança do ano anterior, iremos realizar vários Encontros Temáticos, em 
coorganização com entidades parceiras, com o objetivo de democratizar o acesso 
à informação sobre investigação, saúde, apoios e qualidade de vida de pessoas 
com deficiência, das suas famílias, técnicos de saúde e de reabilitação.

Aproveitando e capitalizando a experiência de vários anos de trabalho na área 
das acessibilidades e da empregabilidade inclusiva, e procurando garantir a 
sustentabilidade destes projetos, iremos desenvolver um programa de Formação, 
Consultoria e Experiências Inspiradoras, para empresas e Municípios.

INTEGRAÇÃO

Na 16ª edição da Ação Qualidade de Vida, queremos continuar a mudar a vida de 
quem mais precisa. 

Através do projeto Destino: Emprego, reforçaremos o acompanhamento junto de 
empresas e candidatos, capacitando-os e promovendo um mercado de trabalho 
aberto e inclusivo.

Nos Eventos Inclusivos, queremos apostar na realização de um maior número de 
eventos de longa duração, potenciando experiências únicas e inesquecíveis a cada 
participante.

Na área do Desporto Adaptado, com o foco em melhorar a qualidade de vida de 
cada atleta, manteremos as 9 modalidades de prática regular e a aposta na vertente 
competitiva no Paraciclismo e Vela Adaptada.

De forma a combater o isolamento e apoiar na resposta e prevenção de problemas 
sociais, manteremos o projeto de Apoio Psicossocial, através de uma linha de apoio 
e encaminhamento psicossocial e do Manual para Pessoas com Deficiência Motora.

SENSIBILIZAÇÃO
Nesta área, queremos aumentar a sensibilização de crianças, jovens e adultos, 
através de ações de Sensibilização em Escolas e de Prevenção Rodoviária.

As Acessibilidades continuarão também a ser uma forte aposta. Em 2023, 
reforçaremos as iniciativas de comunicação. Ambicionamos uma postura ainda mais 
ativa e direcionada para a sensibilização e mobilização das entidades competentes.

Olhando para trás, o balanço é positivo, mas ainda há um longo caminho a 
percorrer, pelo que continuaremos a trabalhar com a energia de sempre! A 
ambição é que, daqui a 20 anos, o nosso trabalho já não faça sentido e que 
Portugal seja um país para todos, sem exceção.

Salvador Mendes de Almeida
Fundador e Presidente da Associação Salvador

JUNTOS MUDAMOS VIDAS!

A NOSSA
VISÃO



ENCONTROS TEMÁTICOS

Momentos de disseminação de conteúdos relevantes para 
pessoas com deficiência, técnicos e famílias, co-organizados 
com Entidades Especializadas.

FORMAÇÃO, CONSULTORIA E EXPERIÊNCIAS INSPIRADORAS

Programas formativos sobre empregabilidade inclusiva ou 
acessibilidades, para promover igualdade de oportunidades e 
uma cultura inclusiva dentro de empresas e municípios.

CONHECIMENTO

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS - AÇÃO QUALIDADE DE VIDA

Apoio direto a pessoas com deficiência motora e carências 
financeiras, mediante processo de candidatura.

DESTINO: EMPREGO

Capacitação dos candidatos, através de orientação e formação, 
sensibilização de empregadores e integração profissional.

APOIO PSICOSSOCIAL

Apoio e Encaminhamento para respostas internas e externas, 
alicerçado no Manual para Pessoas com Deficiência Motora, para 
prevenção e resolução de problemas sociais.

DESPORTO

Disponibilização de 9 modalidades regulares: Musculação, 
CrossTraining, Wheelchair Skills, Paraciclismo, Dança, Vela, SUP, 
Surf e Hipoterapia. Aposta na competição na Vela e Paraciclismo.

EVENTOS DE CONVÍVIO

Promoção de eventos lúdicos, culturais e desportivos, que visam 
fomentar a partilha de experiências e aumento da autoestima.

INTEGRAÇÃO

SENSIBILIZAÇÃO EM ESCOLAS

Promoção de teatros, peddy-papers e palestras em escolas, 
para desmistificar o tema da deficiência e sensibilizar para a 
igualdade de oportunidades.

PREVENÇÃO RODOVIÁRIA

Desenvolvimento de ações de sensibilização para uma 
condução segura e participação como parceiros na Campanha 
BP Segurança ao Segundo.

ACESSIBILIDADES

Desenvolvimento de ações de sensibilização. Pressão junto de 
entidades governamentais para cumprimento da lei e 
fiscalização.

SENSIBILIZAÇÃO

750
Nota:
Os resultados referentes a 2022 são reais até 
31 de outubro e estimados até final do ano.

NÚMERO TOTAL DE 
PESSOAS APOIADAS
EM 2022

ÁREAS  
DE INTERVENÇÃO  
E PROJETOS
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Associação Salvador // Plano de Atividades 2023CONHECIMENTO

Com o objetivo de democratizar o acesso à informação 
sobre investigação, saúde, apoios e qualidade de vida a 
pessoas com deficiência, suas famílias, técnicos de saúde 
e reabilitação, realizamos anualmente vários Encontros 
Temáticos. 

Em 2023, vamos continuar a convidar outras entidades a 
co-organizarem estes encontros sobre temas relevantes, 
alavancando o expertise de cada uma.

Para permitir um maior alcance, os Encontros manterão o 
formato online. Focaremos em temas com interesse e 
aplicação prática no dia-a-dia das pessoas com deficiência, 
como espasticidade, queimaduras, reabilitação, apoios e 
benefícios, entre outros.

ATIVIDADES PREVISTAS PARA 2023
• Realização de 8 Encontros Temáticos, em coorganização, esperando-se 

um total de 700 inscrições, 400 das quais de pessoas com deficiência;

• Criação e divulgação de Repositório dos conteúdos debatidos nos vários 

Encontros Temáticos no site da Associação;

• Visita a Centro de Investigação;

• Divulgação periódica de descobertas científicas.

ENCONTROS TEMÁTICOS

RESULTADOS 2022

Realização de 10 encontros (Temas: Desporto Adaptado, Dor, Domótica, 
Turismo Acessível nos Açores e no Algarve, Autocuidado, Produtos de 
Apoio, Bexiga Neurogénica, Literacia Financeira e Apoios para Pessoas 
com Deficiência, Vida Independente);

1040 inscrições, 631 pessoas únicas, das quais 431 com deficiência, sendo 
os restantes maioritariamente técnicos da área da saúde (terapeutas 
ocupacionais, fisioterapeutas, fisiatras, enfermeiros), familiares de pessoas 
com deficiência e investigadores;

Avaliação dos Encontros de 3,6 num máximo de 4.

9
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Associação Salvador // Plano de Atividades 2023CONHECIMENTO

ATIVIDADES PREVISTAS PARA 2023
• 20 sessões de formação para empresas na área da Empregabilidade Inclusiva;

• 2 Formações em Câmaras Municipais para replicação do Projeto;

• 8 projetos de Consultoria de Acessibilidade e Atendimento Inclusivo;

• Criação de Conteúdos de acordo com necessidades de Empresas;

• 10 Palestras Inspiracionais;

• 2 Teambuildings Solidários.

FORMAÇÃO, CONSULTORIA E 
EXPERIÊNCIAS INSPIRADORAS

RESULTADOS 2022

9 Sessões de Formação para empresas na área da 
Empregabilidade Inclusiva;

1 Formação para Entidades do Setor Social sobre 
Empregabilidade Inclusiva;

1 Formação de replicação para o Município de Arouca;

8 Palestras Inspiracionais;

4 Projetos de Consultoria de Acessibilidades;

2 Teambuildings Solidários.

Algumas das entidades com as quais trabalhamos: 
Brisa, Natixis, Parques de Sintra, Uber, Via Outlets, 
Câmara Municipal de Arouca.

PARA EMPRESAS:

• Programas de Sensibilização, Formação e Consultoria 
sobre Diversidade, Inclusão e Recrutamento, em formato 
presencial/digital, em parceria com a Your People:

• Cultura Inclusiva, para promoção da diversidade e 
inclusão de colaboradores com deficiência; 
Recrutamento Inclusivo, com adaptação de processos 
de recrutamento e seleção, integração nas equipas e 
acompanhamento; e Comunicação Inclusiva, para 
estratégias de comunicação internas e externas com 
foco na diversidade;

• Consultoria sobre Processos de R&S, Comunicação, 
Atendimento, entre outros, de acordo com 
necessidades da empresa e com entrega de 
ferramentas;

• Consultoria de Acessibilidades (técnica ou de usabilidade), 
com entrega de relatório e sugestões de melhoria;

• Criação de projeto de melhoria de Acessibilidades, tendo 
por base o relatório apresentado;

• Formação sobre Atendimento Acessível e Inclusivo; 

• Consultoria para Melhoria de Produto/Serviço (visitas 
mistério/ formação/outras);

• Experiências Inspiracionais / Teambuildings Solidários; 

• Palestras sobre temas ligados à área da Deficiência, 
Inclusão ou Prevenção.

PARA MUNICÍPIOS:

• Formação para replicação ao nível municipal do programa 
de empregabilidade desenvolvido pela Associação 
Salvador, com acompanhamento à implementação ao longo 
dos vários momentos (Sensibilização para Empresas, Gestão 
do Programa, Formação para candidatos com deficiência, 
Encontro de Recrutamento, Colocação e Pós Colocação).

Com o objetivo de partilhar conteúdos fundamentais para a promoção de acessibilidades, 
igualdade de oportunidades e inclusão de pessoas com deficiência na sociedade, e aproveitando 
a experiência de vários anos na área das acessibilidades, empregabilidade e cultura inclusiva, 
desenvolvemos:
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Associação Salvador // Plano de Atividades 2023INTEGRAÇÃO

ATIVIDADES PREVISTAS PARA 2023
• Período de candidaturas de 15 de novembro a 6 

de fevereiro;

• 5 Ações de Esclarecimento - 2 online e 3 

presenciais (Porto/Gaia, Coimbra, Lisboa);

• Entrega de 50 apoios, entre Ação Qualidade de 

Vida e apoios extraordinários;

• Cerimónia de entrega de apoios;

• Criação de uma rede composta por 

embaixadores, pessoas com deficiência motora 

e entidades que possam ajudar no 

preenchimento de candidaturas; 

• Levantamento de respostas das Câmaras 

Municipais, Juntas de Freguesia e IPSS e 

sistematização das mesmas.

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS - 
AÇÃO QUALIDADE DE VIDA
A Ação Qualidade de VidaAção Qualidade de Vida é um processo de candidatura 
anual para atribuição de apoios diretos e pontuais a 
pessoas com deficiência motora e comprovada dificuldade 
financeira.

Conta com um júri independente e específico para cada 
categoria, aposta na entrega de apoios que não constem 
da lista homologada de produtos de apoio (cuja 
responsabilidade de atribuição é do Estado), e tem como 
objetivo contribuir para a melhoria da qualidade de vida 
dos apoiados e suas famílias. 

Em 2023, a prioridade é consolidar e rever o processo por 
forma a potencializar o trabalho em rede, aumentar o 
alcance, garantir a não duplicação de trabalho e uma ainda 
mais eficiente alocação de recursos. 

As categorias mantêm-se: Formação e Emprego, Obras 
em Casa e Equipamentos Desportivos Adaptados.

RESULTADOS 2022

33 pessoas apoiadas –  9 na categoria de Obras 
em Casa, 13 em Formação e Emprego, 11 em 
Equipamentos Desportivos Adaptados;

Cerimónia de Entrega de Apoios realizou-se no 
dia 12 de outubro contando com a presença de 
59 pessoas, entre apoiados, familiares, técnicos, 
mecenas e equipa da Associação Salvador;

12 apoios extraordinários e trocas no Banco de 
Equipamentos.

* Estimativa a 31/10/2022

EM 15 ANOS 
MUDÁMOS 
A VIDA DE

596
PESSOAS
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DESTINO: EMPREGO 
LISBOA E PORTO
O Projeto Destino: Emprego desenvolve-se em Lisboa e no Porto, com o propósito de 
fomentar a empregabilidade das pessoas com deficiência motora através de várias ações:

• • Capacitação e acompanhamento personalizado a candidatos:Capacitação e acompanhamento personalizado a candidatos: formação, sessões de 
acompanhamento, prospeção direcionada, com o objetivo de dotar os candidatos de 
ferramentas e autoconfiança para a procura e manutenção de emprego; 

• • Sensibilização e partilha de boas práticas com empresas:Sensibilização e partilha de boas práticas com empresas: através de reuniões e 
momentos de sensibilização, participação em conferências, encaminhamento de 
candidatos e apoio na integração;

• • Interação entre potenciais entidades recrutadoras e candidatos com deficiência Interação entre potenciais entidades recrutadoras e candidatos com deficiência 
motora:motora: potenciando a contratação mais inclusiva e uma vida mais ativa e produtiva, 
respetivamente;

• • Formação:Formação: para Empresas nas áreas de Cultura, Recrutamento e Comunicação 
Inclusiva, para CEOs, Managers, RH ou equipas naturais e para Municípios, com o 
objetivo de replicação do projeto (ver Projeto “Formação e Consultoria”).

Participaremos também em projetos em parceria, nomeadamente, com a Fundación 
Integralia (recolha de boas práticas).

Associação Salvador // Plano de Atividades 2023
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Associação Salvador // Plano de Atividades 2023INTEGRAÇÃO

LISBOA PORTO
TOTAL 

REAL VS 
PREVISTO

Acompanhamento personalizado de candidatos 82 84 166/101

Acompanhamento de candidatos pós colocação 58 71 129/74

Nº de participações em 5 Workshops  
e 2 Bootcamps

70 52 122/91

ENCONTRO DE RECRUTAMENTO

Nº de candidatos 33 42 75/80

Nº de empresas 32 44 76/75

Nº de candidatos integrados (via Associação 
Salvador/autónomos)

37 41 78/78

Nº de candidatos em Estágio Trampolim 4 5 9/8

Nº de Sessões de Sensibilização para empresas 8 8/4

Nº Empresas Sensibilizadas (via Reuniões/Ações) 92 92/60

RESULTADOS 2022 LISBOA PORTO TOTAL

Acompanhamento personalizado de candidatos 71 59 130

Acompanhamento de candidatos pós colocação 78 62 140

Nº de participações em Workshops/ Bootcamps 70 60 130

ENCONTRO DE RECRUTAMENTO

Nº de candidatos 36 44 80

Nº de empresas 40 40 80

Nº de candidatos integrados (via Associação 
Salvador/autónomos)

38 40 78

Nº de candidatos em Estágio Trampolim 4 4 8

Nº de Sessões de Sensibilização para empresas 10

Nº Empresas Sensibilizadas (via Reuniões/Ações) 90

ATIVIDADES E RESULTADOS 
PREVISTOS 2023

16
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RESULTADOS 2022

357 participações de pessoas com 
deficiência motora (160 pessoas 
diferentes) e respetivos acompanhantes 
(49 acompanhantes diferentes) em 16 
eventos, 14 presenciais e 2 online;

6 grupos de Conversas com Alma com 
um total de 32 participantes;

Avaliação média de 3,8 num máximo 
de 4.

* Estimativa a 31/10/2022

EVENTOS DE CONVÍVIO
Os eventos de convívio  têm especial 
importância na vida das pessoas com 
deficiência, pois permitem promover a 
partilha entre pares, a participação em 
atividades que, de outra forma, seriam difíceis 
de organizar, e diminuir a solidão, que se 
acentuou na pandemia.

Em 2022, regressámos em força ao presencial 
e aos eventos de longa duração, tendo tido 
excelentes resultados.

Em 2023, apostaremos na realização de um 
número maior de eventos de longa duração, 
não esquecendo os nossos grupos 
terapêuticos que mantêm o formato digital 
mas que contarão com dois momentos 
presenciais.

Daremos ainda continuidade aos “Eventos 
Made by”, organizados pelas próprias pessoas 
com deficiência, capacitando-as e 
promovendo a sua autonomia. 

Por fim, e acreditando que nas experiências 
diversificadas é que podemos mudar 
mentalidades, apostaremos nos eventos em 
parceria, não só com instituições como entre 
projetos da Associação. 

ATIVIDADES PREVISTAS PARA 2023
Norte

• 5 eventos, nomeadamente passeio 6 

pontes, Convívio de Natal e Fim de 

Semana Alargado em Viana do Castelo.

• Nº total de participações: 110;

Lisboa e Centro

• 7 eventos, nomeadamente Fim de 

Semana na Ericeira, Semana Férias em 

Miranda do Corvo, Visita Caves Vinho

• Nº total de participações: 165;

Eventos Made by

• 2 eventos idealizados e organizados de 

forma autónoma e proativa por pessoas 

com deficiência.

• Nº total de participações: 20;

Outros:

• 5 grupos terapêuticos “Conversas com 

Alma” (15 sessões online e 2 presenciais), 

com 35 participantes previstos;

• Criação de separador no website com 

compilação de roteiros acessíveis;

• 2 Sessões de Testemunhos “A vida após 

o Centro de Reabilitação”, com a 

previsão de 30 participantes.

19
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“Adoro participar nos eventos 
de estadia longa porque 
divirto-me, descontraio, 
conheço novas pessoas e acima 
de tudo ADORO OS MESMOS...”

“Está tudo tão perfeito e 
bem organizado que até 
tenho medo de um dia 
deixar de poder participar 
neste belíssimos eventos. 
Nem quero pensar.”

TESTEMUNHOS 
DE PARTICIPANTES

EM 2023 PREVEMOS:

349 PARTICIPAÇÕES 
EM 14 EVENTOS,  
5 GRUPOS DE 
CONVERSAS COM 
ALMA E 2 SESSÕES 
DE TESTEMUNHOS
160 PARTICIPANTES 
DIFERENTES



20 21

Associação Salvador // Plano de Atividades 2023INTEGRAÇÃO

DESPORTO ADAPTADO
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Valorizando a importância da prática desportiva para a melhoria da 
condição física, o reforço da autonomia, confiança e autoestima das 
pessoas com deficiência motora, continuaremos a apostar no Desporto, 
com 9 modalidades de prática regular: Musculação, CrossTraining, 
Wheelchair Skills, Paraciclismo, Dança, Vela, SUP, Surf e Hipoterapia.

Este ano, avançamos mais uma vez na vertente competitiva com os 
atletas federados de paraciclismo e vela.

Manteremos a organização de eventos, como o  Dia do Desporto 
Adaptado e Open Days. Participaremos em provas públicas como forma 
de incentivo competitivo, promoção de inclusão e sensibilização social.

O nosso foco será melhorar a qualidade de vida dos nossos beneficiários 
através do desporto e de uma vida ativa e saudável.

Espaço Desportivo Adaptado:

45 atletas, 117 aulas (média 5,3 alunos online e presencial);

Dança: 80 aulas, 7  praticantes (média 4,4 alunos / aula). 

Online e presencial;

Hipoterapia: 316 sessões de hipoterapia, 10 cavaleiros;

Surf: 114 sessões de treinos / 29 dias de aulas, para 12 

participantes diferentes;

Vela: 95 aulas, 8 participantes;

Open Day de Vela: 22 participantes com deficiência 

motora;

Open Day de Surf: 27  participantes com deficiência 

motora;

Evento SUP: 20 participantes com deficiência motora.

Dia do Desporto Adaptado: 44 participantes com 

deficiência, 11 modalidades desportivas;

RESULTADOS 2022
* Estimativa a 31/10/2022
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DESPORTO ADAPTADO
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• Musculação: manutenção da atividade regular, apostando 

na assiduidade dos atletas e na maior regularidade;

• CrossTraining e Wheelchair Skills: aulas integradas no 

Espaço Desportivo Adaptado de treino funcional de alta 

intensidade e proficiência em cadeira de rodas;

• Handbikes: treino presencial 1 vez por semana e 

participação em provas oficiais da FP ciclismo;

• CrossTraining (online): Aulas de treino funcional de alta 

intensidade, 1 vez por semana em formato online; 

• Dança: duas aulas semanais online/ presenciais, apostando 

no aumento do número de participantes e apresentações;

• Hipoterapia: prática regular para 7 cavaleiros, em parceria 

com a APCL;

• Vela: prática regular com a Associação Naval de Lisboa, 2 

vezes por semana, procurando incentivar alguns atletas à 

progressão para competição;

• Surf: aulas regulares na Praia de Carcavelos de maio a 

novembro. Turma offseason para 6 surfistas;

• SUP: prática gratuita durante toda a época balnear, na 

praia da Conceição, em Cascais;

• Eventos Desportivos: Dia do Desporto Adaptado e Dias 

Abertos.

ATIVIDADES PREVISTAS PARA 2023
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ATIVIDADES PREVISTAS PARA 2023
• 200 Contactos de Ação Preventiva;

• 250 encaminhamentos;

• 2.200 visualizações da página do Manual 

no website; 

• 500 downloads via website. 

RESULTADOS 2022

Produção e entrega de 550 “Kits Capacita” com o manual e outra informação útil 
em Centros de Reabilitação e Hospitais com serviço de neurocirurgia;

2.384 visualizações do manual no site;

489 downloads do manual via website.

* Estimativa a 31/10/2022

Em 2022, no âmbito deste Projeto, lançámos uma ferramenta de apoio em 
unidades de saúde que garantiu:

• Presença em 4 Centros de Reabilitação e 7 Hospitais, a nível nacional;

• 11 Formações para técnicos de Hospitais e Centros de Reabilitação, 
num total de 77 participantes; 

• 5 Sessões inspiradoras para profissionais de saúde, pessoas com 
deficiência e cuidadores, num total de 150 participantes; 

APOIO PSICOSSOCIAL
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O projeto de  Apoio Psicossocial tem como 
objetivos principais:

• Combater o isolamento/ fragilidade 
emocional e o surgimento / agravamento 
de perturbações de saúde mental nas 
pessoas com deficiência motora;

• Apoiar na prevenção e resolução de 
problemas sociais através do contacto / 
acompanhamento / encaminhamento para 
respostas da Associação Salvador ou 
externas.

Para garantir estas respostas existe uma linha 
de apoio e encaminhamento psicossocial e o 
Manual para Pessoas com Deficiência Motora.

De forma a garantir a atualização dos 
conteúdos do Manual, todos os anos, 
efetuamos a sua revisão, potenciando a sua 
consulta através da divulgação na newsletter e 
redes sociais da Associação Salvador, bem 
como por email para instituições que atuem 
na área da deficiência.
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ATIVIDADES PREVISTAS PARA 2023
• Realização de 20 espetáculos de marionetas para crianças de Jardim de Infância, 

1º e 2º anos;

• Realização de 100 peddy-papers, para alunos do 3º ao 6º ano; 

• Realização de 30 palestras presenciais/ online em escolas, direcionadas a jovens 

do 3º Ciclo e Secundário;

• Criação de uma nova atividade direcionada para crianças de Jardim de Infância e 

primeiro ciclo;

• Atividade de comemoração do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência – 3 

dezembro; 

• Realização de 2 formações para dinamizadores das atividades em escolas;

• Execução do Projeto Inclusion 4All em parceria com a Irish Wheelchair Association, 

no âmbito do programa ERASMUS+. 

RESULTADOS 2022

36 escolas abrangidas, em mais de 15 municípios 
diferentes;

2 ações de formação para dinamizadores de 
atividades, uma no Porto com 7 participantes e uma 
em Lisboa com 11 participantes. 

* Estimativa a 31/10/2022

7.561 alunos do pré-escolar ao ensino secundário 
sensibilizados nas atividades, nomeadamente em 
26 teatros de marionetas, 109 peddy-papers das 
acessibilidades e 49 palestras;

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

Dispõe de atividades para todos os anos letivos:

• Espetáculos de marionetas “A inclusão nas nossas mãos”, para crianças desde o 
jardim de infância até ao 2º ano;

• “Peddy-paper de acessibilidades” para alunos do 3º ao 6º ano;

• Palestras sobre a importância da inclusão e da criação de igualdade de 
oportunidades para alunos do 3º Ciclo e Secundário.

Dado o aumento da procura por parte de Jardins de Infância e 1º ciclo, criaremos uma 
nova atividade dedicada ao público infantil.



28 29

Associação Salvador // Plano de Atividades 2023SENSIBILIZAÇÃO

ATIVIDADES PREVISTAS 
PARA 2023

• Continuação da parceria 

com o desafio “BP 

Segurança ao Segundo”. 

Divulgação e participação 

na final do Desafio;

• Ações Regresso Seguro;

• Abordagem do tema da 

prevenção rodoviária no 

âmbito do projeto de 

sensibilização em escolas;

• Abordagem do tema da 

prevenção rodoviária no 

âmbito dos planos de 

Safety, Health and 

Environment das empresas.

RESULTADOS 2022
* Estimativa a 31/10/2022

3 sessões para empresas sobre a 
temática da Prevenção Rodoviária;

Participação no aniversário da APAVAM;

Vídeo de Sensibilização Rodoviária para 
ser apresentado na VII Peregrinação da 
Bênção dos Capacetes;

Parceria na edição de uma compilação 
de normas da Estrada – AAFDL; 

Parceria com o desafio BP “Segurança ao 
Segundo”, agregando histórias de vida 
de sobreviventes de acidentes na 
estrada.  

PREVENÇÃO RODOVIÁRIA
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Os acidentes de viação estão na 
origem de muitos casos de 
deficiência motora adquirida. A 
taxa de sinistralidade rodoviária 
em Portugal continua a 
aumentar (com exceção do ano 
2020 devido ao contexto de 
pandemia e reduzida circulação).

A Associação Salvador tem 
assumido um papel ativo nesta 
área, através de palestras em 
escolas, ações de sensibilização, 
campanhas de comunicação e 
da parceria com o projeto “BP 
Segurança ao Segundo”, que 
pretende sensibilizar os jovens 
no sentido de evitar os maiores 
comportamentos de risco na 
condução.
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ACESSIBILIDADES
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A falta de acessibilidades ccontinua a ser um 
dos principais motivos de exclusão social para 
as pessoas com deficiência motora, com 
impacto transversal nas suas vidas.

Em pleno século XXI, o facto de não podermos 
frequentar todos os mesmos espaços é 
discriminatório e limita o exercício de uma vida 
em pleno.

Em 2023, reforçaremos as iniciativas de 
Comunicação e Sensibilização, com enfoque 
nacional. Ambicionamos uma postura ainda 
mais ativa e direcionada para as entidades 
competentes. Iremos envolver mais pessoas 
nesta causa e demonstrar a importância e 
urgência na resolução deste problema. 

App “+ Acesso Para Todos” 
2018-2022: 5.516 utilizadores, 10.663 
avaliações e 2.664 reclamações;

RESULTADOS 2022
* Estimativa a 31/10/2022

Dia Nacional das Acessibilidades aprovado pela Assembleia da República como Dia 
Nacional, depois de 3 edições. Envolvimento, nesta edição, de mais de 31.000 
pessoas nas Accessibility Talks, atividades em escolas, empresas e Autarquias;

Reuniões de trabalho com entidades chave, como a Secretaria de Estado para a 
Inclusão das Pessoas com Deficiência, Estrutura de Missão do Governo, Instituto 
Nacional para a Reabilitação, Câmaras Municipais, Turismo de Portugal, entre outros;

Trabalho com 15 Autarquias de todo o país, com foco nas áreas das Acessibilidades e 
inúmeras ações de sensibilização, apoiado pelo Portugal Inovação Social, através de 
Fundos da União Europeia (EU);

Projetos de consultoria na área das acessibilidiades com diversas empresas;

Lançamento de várias campanhas de Comunicação;

Início do desenvolvimento de uma nova app – Map4Accessibility –, financiada pelo 
programa Erasmus +.

ATIVIDADES PREVISTAS 
PARA 2023

• Pressão e acompanhamento 
do trabalho realizado pelas 
entidades responsáveis pela 
área de Acessibilidades;

• Realização de projetos de 
consultoria a nível de serviço e 
atendimento a pessoas com 
mobilidade reduzida e melhoria 
de acessibilidades (ver Projeto 
“Formação e Consultoria”);

• 5ª edição do Dia Nacional das 
Acessibilidades;

• 1 Campanha de Comunicação;

• Continuação dos projetos “+ 
Acesso para Todos – Por 
Comunidades mais inclusivas e 
Map4Accessibility;

• Continuação do trabalho de 
perto junto das Autarquias.
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EMBAIXADORES
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Os Embaixadores da Associação Salvador são multiplicadores 

do nosso impacto. São pessoas com deficiência motora que nos 

representam, em vários momentos, por todo o país, permitindo-

nos chegar mais longe e criar maior proximidade regional. 

Desempenham as suas funções após ativação pela equipa da 

Associação Salvador ou através do desenvolvimento de projetos 

próprios.

Para além de divulgarem os projetos da Associação e 

representá-la em várias iniciativas de sensibilização ou media, 

alavancam também o seu expertise para apoiar a Associação e 

os seus beneficiários.

Em 2023, reforçaremos a equipa de embaixadores com novos 

membros e procuraremos reforçar o compromisso de cada um 

deles.

ATIVIDADES PREVISTAS PARA 2023
• Realização do 6º Encontro de Embaixadores 

com componente formativa, partilha de 

experiências e criação de conteúdos;

• Acompanhamento do trabalho desenvolvido 

pelos embaixadores;

• Representação da Associação Salvador em 

palestras ou peddy-papers de Sensibilização 

em Escolas e em outros eventos/ reuniões 

regionais ou media, sempre que apropriado;

• Divulgação dos projetos da Associação 

Salvador, aumentando o seu alcance e 

impacto.

EMBAIXADORES
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WEBSITE
Iremos continuar a divulgar os nossos projetos, notícias 

relevantes e a potenciar a sua utilização. Queremos crescer 

no número de visitantes ao site e torná-lo uma ferramenta 

útil para os nossos beneficiários e para a sociedade em 

geral.

EVENTOS
Iremos selecionar alguns eventos estratégicos e de 

importância acrescida ao longo do ano para convidar 

imprensa a estar presente  e fazer cobertura dos mesmos. 

REDES SOCIAIS
São hoje dos principais meios de comunicação que temos 

e serão foco prioritário de investimento em 2023. 

Procuraremos aumentar o número de seguidores da 

página de facebook, atualmente temos 158 047* e 

dinamizaremos também a utilização do instagram, que 

tem atualmente 9.770 seguidores* e do linkedin, onde 

temos 2.943 seguidores*, de forma a conseguirmos chegar 

a cada vez mais pessoas.
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NEWSLETTER
Em 2023, iremos manter a Newsletter trimestral, servindo de 

veículo de divulgação de eventos, iniciativas e campanhas que 

temos a decorrer, tanto para “Família”, como para “Amigos” e 

Mecenas.

FIGURAS PÚBLICAS
Iremos apostar na associação a figuras públicas para nos 

ajudarem a divulgar tanto os nossos projetos, como a 

alavancar as redes sociais da Associação Salvador. 

Convidaremos personalidades das mais diversas áreas a 

associarem-se e a darem a cara por diferentes projetos (Ex. 

Acessibilidades, Barrete Solidário e Campanha IRS).

COMUNICAÇÃO SOCIAL
Continuaremos a apostar na divulgação dos nossos projetos 

através da rádio, imprensa e televisão. Para além da divulgação 

dos diferentes projetos, queremos contar histórias e sensibilizar 

a população para as temáticas do emprego inclusivo, desporto 

adaptado e qualidade de vida de pessoas com deficiência 

motora. Queremos apostar em programas Day Time (Ex. Casa 

Feliz, Júlia, Você na TV, A Tarde É Sua, Praça da Alegria, A 

Nossa Tarde) e programas informativos (Ex. Edição da Manhã, 

Diário da Manhã).

Nota: 
Os resultados referentes a 2022 são reais até 02 de novembro 
e estimados até final do ano.

COMUNICAÇÃO
Em 2023, assinalam-se os 20 anos da Associação Salvador. Este será, por isso, um ano muito 

forte e desafiante em termos de comunicação. Queremos reforçar a nossa posição enquanto 

entidade de referência na área da deficiência motora, nomeadamente através das acessibilidades, 

do emprego inclusivo e do desporto adaptado, ao mesmo tempo que nos queremos dar a 

conhecer a todos aqueles que ainda não foram impactados pelo nosso trabalho mas que dele 

poderão beneficiar.

Assim, 2023 será um ano de celebração, de balanço e de crescimento. Para isso, iremos potenciar 

a comunicação da Associação Salvador, com enfoque numa estratégia digital, baseando-nos em 

storytelling, que nos permita crescer, chegar mais longe e ajudar mais pessoas.

Continuaremos a apostar nos seguintes canais de comunicação:

COMUNICAÇÃO
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ÁREAS DE ATUAÇÃO/ PROJETOS CUSTOS 
PREVISTOS

CUSTOS GERAIS (LISBOA E PORTO) 208 325,11 ¤ €

1. CONHECIMENTO 31 643,42 ¤ €

1.1 ENCONTROS TEMÁTICOS 4 549,30 ¤ €

1.2 FORMAÇÃO E CONSULTORIA 27 093,63 ¤ €

2. INTEGRAÇÃO 547 781,72 ¤ €

2.1. AÇÃO QUALIDADE DE VIDA 209 832,74 ¤ €

2.2.1 EMPREGO LISBOA 81 180,46 ¤ €

2.2.2 EMPREGO PORTO 73 812,55 ¤€

2.3. DESPORTO ADAPTADO 66 830,12 ¤ €

2.4. EVENTOS DE CONVÍVIO 92 814,35 ¤ €

2.5. APOIO PSICOSOCIAL 23 311,50 ¤ €

3. SENSIBILIZAÇÃO 193 518,38 ¤ €

3.1  SENSIBILIZAÇÃO EM ESCOLAS 34 839,38 ¤ €

3.2 PREVENÇÃO RODOVIÁRIA 9 295,99 ¤ €

3.3 ACESSIBILIDADES 149 383,02 ¤ €

4. EMBAIXADORES 26 308,43 ¤ €

5. ANGARIAÇÃO DE FUNDOS - GERAL 300 974,97 ¤ €

6. ANGARIAÇÃO DE FUNDOS - DOADORES REGULARES 297 24721 ¤ €

7. COMUNICAÇÃO 81 967,28 ¤ €

CUSTOS TOTAIS 1 687 766,50 ¤ €

Em 2023, manteremos as áreas de atuação nas quais nos focámos ao longo dos últimos anos. 

Reorganizaremos algumas iniciativas, nomeadamente a área de negócio que temos vindo a 

desenvolver de formação e consultoria nas áreas da empregabilidade inclusiva e acessibilidades, 

destinadas a empresas e municípios, que passa a destacar-se como projeto.

Continuaremos a otimizar metodologias e ferramentas de trabalho, para garantir a eficiência, 

assim como a procurar aumentar o impacto dos nossos projetos.

Na área de Angariação de Fundos, apostaremos no crescimento das equipas prestadoras de 

serviços de angariação de doadores regulares, de forma a conseguirmos aumentar a nossa base 

de “amigos”, tão importante para garantir a sustentabilidade.

Em termos de recursos humanos, reforçaremos as seguintes áreas:

• Administrativa-Financeira, com uma nova colaboradora para apoiar a equipa já existente. 
O enorme aumento do volume de trabalho nesta área decorre do crescimento da 
Associação, mas também da elevada componente administrativa e burocrática associada 
aos projetos financiados a nível europeu;

• Marketing e Comunicação, com uma pessoa que apoiará na área digital, para 
potenciarmos a comunicação com os nossos beneficiários e doares atuais e potenciais.

• Continuaremos a forte aposta que temos vindo a realizar na transição digital, suportada pela 
nossa ferramenta de CRM – Salesforce, e avançaremos com alguns projetos e desenvolvimentos 
necessários para esta evolução;

• Avançaremos com as obras de reabilitação e adaptação num novo escritório, cedido pela 
Câmara Municipal de Lisboa, em Entrecampos, necessário devido ao crescimento da equipa 
(previstas para 2022, mas com as quais não foi possível avançar pelo atraso na obtenção de 
licenças);

• Procuraremos sempre encontrar formas de otimizar os recursos que temos disponíveis, 
recorrendo, por um lado, a empresas que nos apoiam probono com serviços e produtos e, por 
outro, a voluntários para as nossas iniciativas.

ORÇAMENTO
CUSTOS

ORÇAMENTO
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ORIGEM RECEITAS RECEITAS 
PREVISTAS

DOADORES PARTICULARES REGULARES  
(AMIGOS E FAMÍLIA)

516 120,08 ¤ €

CANDIDATURAS A FUNDOS 326 556,75 ¤ €

MECENAS 326 357,00 ¤ €

CONSIGNAÇÃO DE IRS 296 400,00 ¤ €

EVENTOS E CAMPANHAS (INCLUINDO 20 ANOS) 179 750,00 ¤ €

PRODUTOS SOLIDÁRIOS 95 000,00 ¤ €

OUTROS DOADORES PARTICULARES  
(MARKETING DIRETO, DONATIVOS PONTUAIS, ENTRE OUTROS)

159 682,68 ¤ €

COMPARTICIPAÇÃO BENEFICIÁRIOS 21 000,00 ¤ €

OUTROS 
(FORMAÇÕES/CONSULTORIA E APOIOS DIVERSOS)

63 500,00 ¤ €

RECEITAS TOTAIS 1 880 843,83 ¤ €

Acreditamos que esta é a melhor estratégia para continuarmos a crescer de 
forma sustentável, mudando cada vez mais vidas!

Nos últimos anos, a Associação Salvador tem aumentado o seu impacto e posicionamento 
estratégico na causa que assiste o foco do seu trabalho. Este impacto tem sido possível com o 
crescimento dos projetos e equipa, o que representa um desafio progressivo para a área de 
angariação de fundos, que tem de continuar a investir nas iniciativas que promove, na sua 
consolidação e maior sustentabilidade, ao mesmo tempo que cria, testa e desenvolve novas 
formas de entrada de receitas.

Em 2023, acresce a este facto a situação de crise económica, no contexto ainda de recuperação 
da pandemia e agravado pela guerra na Ucrânia, que contamos suplantar com a diversificação de 
canais e projetos de angariação de fundos, o trabalho integrado entre as várias áreas, a aposta 
grande no retorno de mecenas e amigos, a inovação e tendo como base uma equipa profissional 
e motivada. Queremos ainda potenciar o ano de 2023 com a celebração dos 20 anos da 
Associação Salvador.

Assim, nas ações previstas para o ano de 2023 temos como objetivo: 

• Manter o investimento no programa de angariação e envolvimento de Doadores Regulares 
(Amigos), através do Projeto Face to Face, do Projeto Voice to Voice e a introdução do Projeto 
Door to Door, que permite levar as abordagens e convites para Amigos da Associação 
Salvador a quem normalmente não se cruza com as equipas de rua. A angariação de doadores 
regulares tem assumido um papel cada vez mais relevante como fonte de receita na Associação 
Salvador e estimamos que em 2023 irá ultrapassar os 500.000¤ de entrada de receitas.

• Apostar no desenvolvimento digital para potenciar a angariação de Amigos da Associação 
Salvador através do Voice to Voice e Website, assim como apoiar as campanhas de donativos 
pontuais e outras.

• Continuar o trabalho relacional com empresas mecenas e parceiras, com a implementação de 
um novo Plano de Retorno e Envolvimento a Mecenas estruturado e com momentos de 
fidelização personalizados.

• Preservar a Campanha de Consignação de IRS como uma das principais campanhas de 
sensibilização e angariação de fundos  da Associação Salvador.

• Continuar a desenvolver a capacidade de candidatura a financiamentos e prémios através de 
um trabalho mais integrado com os projetos e consolidação de parceiros.

• Aliar às ações de angariação de fundos a centralização das mesmas no CRM - Salesforce de 
modo a automatizar e aperfeiçoar procedimentos tornando-os mais eficientes nos contactos 
com os vários interlocutores doadores da Associação Salvador.  

• Renovar a Campanha do Barrete Solidário com a criação de novos produtos de merchandising 
que estarão à venda numa loja online durante o ano todo e não exclusivamente na época 
natalícia.

• Retomar iniciativas solidárias que têm impacto como experiências originais e exclusivas como 
os Desafios Solidários, Sunset e Movimento Aniversário Solidário.
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