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ASSOCIAÇÃO SALVADOR

A nossa história 

“Um acidente grave aos 16 anos mudou para sempre a
minha vida, deixando-me tetraplégico.

Em 2003, fundei a Associação Salvador, que tem
desenvolvido muitos projetos com grande impacto na
melhoria da integração e qualidade de vida de milhares de
pessoas com deficiência motora.

Seguimos juntos, porque
JUNTOS MUDAMOS VIDAS!”

Salvador Mendes de Almeida
Fundador e Presidente da Associação Salvador



MISSÃO

Promover a inclusão das pessoas com deficiência 
motora na sociedade e melhorar a sua qualidade de 
vida, potenciando os seus talentos e sensibilizando 
para a igualdade d oportunidades.

ASSOCIAÇÃO SALVADOR

VISÃO
Um mundo igual para todos independentemente 
das sua diferenças.



ASSOCIAÇÃO SALVADOR
ÁREAS DE ATUAÇÃO E PROJETOS

CONHECIMENTO

1. Encontros sobre lesões
vertebro-medulares

2. Manual para pessoas com
deficiência motora

INTEGRAÇÃO

1. Ação Qualidade de Vida
2. Apoio ao Emprego
3. Eventos Inclusivos
4. Desporto
5. Apoio Psicossocial

SENSIBILIZAÇÃO

1. Sensibilização em escolas
2. Prevenção rodoviária.
3. Acessibilidades
4. Embaixadores



CAMPANHA DE NATAL 

Natal é tempo de solidariedade. Com a aproximação desta 

quadra,  os sentimentos de solidariedade e de  ajuda ao 

próximo ganham ainda mais sentido e a disponibilidade em 

ajudar as Instituições aumenta.

A Associação Salvador dispõe de um leque de produtos 

solidários que podem tornar-se no Presente de Natal da sua 

Empresa.

Conheça aqui  esses produtos e ajude-nos a fazer magia neste 

Natal.



BARRETE SOLIDÁRIO

O "Barrete Solidário” acompanha a Associação 

Salvador pelo 8º ano consecutivo.

Disponível em várias cores, a venda deste 

produto permite-nos apoiar centenas de 

pessoas com deficiência.

Custo: 2 €/ Unidade



ENFEITES DE NATAL

Uma forma diferente de decorar a árvore de 

Natal ou dar um toque personalizado aos  

presentes.

Custo: 2 € (conj. 6 unids- 12cm alt. aprox.)



SWEAT-SHIRT- NATAL

Sabia que desde 2011, a  3ª sexta feira de dezembro é  

assinalada como o Dia Mundial da Camisola de Natal?

Esta tradição anglo-saxónica, está a ganhar forma noutros 

lados do mundo e pode ser uma excelente iniciativa para 

dinamizar o Natal da sua Empresa.

Sweat- shirts com motivo de Natal desenhado em 

colaboração pelo humorista António Raminhos e pela Designer 

Beatriz Santos 

Custo: 14€ 



SACO DE PANO / TOTE BAG

Com diversificado sentido utilitário, este saco de pano pode 
servir para transportar as suas compras/ utensílios ou mesmo 
como embrulho para  presentes de Natal

Descrição do Produto

Saco de pano cru , com asa comprida e impressão em um dos lados.

Dimensões / Size: 38cm x42cm

Custo: 3 € / unidade



BLOCO DE NOTAS A5

Bloco de notas essencial para o escritório.

Ideal para  tirar notas, escrever ideias ou mesmo, traçar os 
objetivos para o novo ano que se aproxima.

Descrição do Produto

Bloco A5 

Modelo preto- Capa Dura, folhas lisas
Modelo amarelo- Capa Dura, folhas pautadas

Custo: 5 € / unidade



BLOCO DE NOTAS  A6

Bloco de notas ideal para guardar na mala ou no bolso, onde 
pode anotar “aquela ideia “ que surgiu no momento,  tirar 
notas ou  fazer a lista de tarefas da semana..

Descrição do Produto

Bloco A6

Modelo cinza-Astronauta
Modelo Azul-Frase

Capa Dura, folhas lisas

Custo: 3 € / unidade



GARRAFA DE VIDRO

Garrafa de água de vidro.

Uma solução solidária e sustentável, para uma vida saudável.

Descrição do Produto

Garrafa  cristal/ tampa aço inoxidável
610 ml

Custo: 8 € / unidade

Imagem não corresponde  exatamente ao modelo original



VINHO SOLIDÁRIO

PACKS

ESTRELA CADENTE

PÓLO NORTE

PAI NATAL 

CONTÉM (3 garrafas)

O%riginal (Branco, Tinto ou Rosé)                 
Periquita Tinto 
João Pires

O%riginal (Branco, Tinto ou Rosé)                 
Periquita Reserva
João Sousa

O%riginal (Branco, Tinto ou Rosé)                 
Periquita Clássico
João Sousa Mayor

VALOR 

9 €  
(acresce 23% IVA)

15 €  
(acresce 23% IVA)

39 €  
(acresce 23% IVA)



VINHO SOLIDÁRIO
O%RIGINAL  - VINHO SEM ÁLCOOL

A marca O%riginal , disponível em qualquer uma das três 

opções, é um vinho real, autêntico, no fundo, Original.. mas 

sem álcool. 

Uma opção para quem não quer perder o prazer de degustar 

os sabores de um bom vinho, sem que a este esteja 

associado o consumo de álcool.

Produzido a partir da casta Moscatel, fermentado a baixa 

temperatura, e posteriormente desalcoolizado por método 

físico, mantém os aromas e paladar próprios do vinho.



SIM, QUERO MUDAR VIDAS NESTE 
NATAL

Para encomendas ou mais informações 
contacte:

Rosário Neto
rosario@associacaosalvador.com
968360 504

Inês Soares
associacaosalvador@associacaosalvador.com



JUNTOS MUDAMOS VIDAS…..   NESTE NATAL!


