


SOBRE O PROJETO
O projeto Vela sem Barreiras tem como principal objetivo dar acesso à 
prática da Vela a todos aqueles com mobilidade reduzida, seus 
cuidadores ou mesmo família. Este projeto conta com o primeiro 
catamaran no mundo desenvolvido em Portugal para pessoas com 
deficiência motora e/ou psicológica e que pode albergar, ao mesmo 
tempo, quatro cadeiras de rodas na plataforma central. Adaptado a 
100% às necessidades da nossa atividade, garante uma experiência 
segura, com igualdade de condições. O projeto Vela sem Barreiras é 
também pioneiro no que diz respeito ao Turismo Acessível em 
Portugal e a BBDouro tenta garantir que a experiência de velejar seja 
inclusiva e acessível a todos que visitam o Porto e Gaia.

Na BBDouro encontra serviços adaptados a todos aqueles que 
possam apresentar temporariamente ou permanentemente limitações 
de mobilidade cognitivas e psicossociais. A prática da Vela promove, 
entre outros, a concentração e o desenvolvimento das capacidades 
motoras e psicológicas, bem como uma sensação de bem estar, por 
ser um desporto realizado ao ar livre.
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O NOSSO CONVITE

COMO APOIAR
Pode oferecer um curso de Vela ou um Batismo.
Para tal, basta definir a quantia do seu apoio (na tabela) bem como a 
atividade, que se refletirá numa experiência única para os utentes.
O apoio reverterá inteiramente para a Associação que escolher e é 
100% dedutível em sede de IRC e IVA.
Pode consultar a lista de Associações beneficiárias no nosso site ou 
então apoiar uma que lhe seja querida.

https://www.bbdouro.com/bbdouro-for-all/vela-sem-barreiras/

Este projeto que nos é tão especial, arrancou oficialmente em 
setembro de 2018, e desde então temos recebido instituições e/ou 
associações com quem estabelecemos protocolos. O objetivo é 
proporcionar a alguns dos seus utentes, que nos visitam 
semanalmente, a aprendizagem do desporto Vela de uma forma 
descontraída e divertda.

A maior parte destas pessoas, que fazem agora parte do nosso leque 
de alunos, não teriam normalmente a hipótese de experimentar um 
desporto diferente dadas as suas limitações motoras e/ou 
psicológicas. Daí ser tão importante para eles o seu apoio. Por isso, 
convidamo-lo a entrar nesta onda de solidariedade e simplesmente 
fazer alguém mais feliz.


