
VELA SEM BARREIRAS



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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Seja mais solidário, 
pratique o bem e 
faça alguém feliz!
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O NOSSO CONVITE

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 divertida. 

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.

COMO APOIAR

A solidariedade é o 

sentimento que melhor 

expressa o respeito pela 

dignidade humana.

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/
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BATISMO À VELA
Este é um primeiro contacto com o desporto de Vela. Mais do que uma aula, é uma experiência na 

qual pode desfrutar das vistas das margens ribeirinhas do Porto e Gaia. Pode ainda incluir uma visita 

às caves do Vinho do Porto.

INVESTIMENTO
De 3 a 7 Batismos

De 125€ a 315€

De 8 a 13 Batismos

De 360€ a 585€

Mais do que 14 Batismos

A partir de 630€

RETRIBUIÇÃO

Porque não participar também na atividade?

Queremos mencionar a sua empresa na nossa 
newsletter trimestral e ainda, o logo na página do site
dedicada à Vela Sem Barreiras.

Seja Solidário e simplesmente faça alguém feliz.

Porque são momentos que vai querer partilhar, nós
tiramos as fotografias dos melhores momentos.

Mais especial ainda é ver o seu logo na Vela do spi deste nosso 

catamaran. Até ao final do ano vamos encher a vela com todos os 

que escolheram apoiar este projeto.



Mais de 3 Cursos de Vela 

           (6 aulas cada)

A partir de 750€

2 Cursos de Vela (6 aulas cada)

500€

1 Curso de Vela (6 aulas)

250€
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CURSOS DE VELA

INVESTIMENTO

RETRIBUIÇÃO

Porque não participar também na atividade?

Queremos mencionar a sua empresa na nossa 
newsletter trimestral e ainda, o logo na página do site
dedicada à Vela Sem Barreiras.

Seja Solidário e simplesmente faça alguém feliz.

Porque são momentos que vai querer partilhar, nós
tiramos as fotografias dos melhores momentos.

Mais especial ainda é ver o seu logo na Vela do spi deste nosso 

catamaran. Até ao final do ano vamos encher a vela com todos os 

que escolheram apoiar este projeto.

Para todos os que querem aprender a velejar, com ou sem experiência náutica. As aulas decorrem durante 

todo o ano e têm capacidade até 5 pessoas por curso.
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“Adorei andar de catamaran. 
Foi muito fixe, foram 2 senhores: primeiro 
os senhores colocaram-nos os coletes 
salva-vidas e fomos passear no catamaran. 
Fui eu, a Cristiana, o Manuel Augusto, 
o Daniel, o Pedro e a Mónica.”
Fátima

“Eu gostei muito de andar no 
catamaran. Vesti um colete. 
Estive a guiar o catamaran. 
Fui na cadeira de rodas.”
Manuel Augusto

“Eu gosto de andar no catamaran, 
gostei de conduzir o catamaran. Foi giro. 

Gostava de ir outra vez. Senti-me bem. 
Gostei de vestir o colete. Gostei dos 

senhores que nos acompanharam.”
Daniel

“No dia 13 de Novembro de 2018 fomos 

fazer uma nova atividade, andar de catamaran, 

com dois acompanhantes, o Diogo e o João, 

que nos acompanharam no catamaran e 

explicaram-me como conduzir o barco. Eu gostei 

muito de conduzir o barco. Foi a primeira vez que 

andei naquele barco diferente. Os clientes gostaram 

muito e eu também gostei muito. O Diogo ensinou-me 

como conduzir o barco Eu fiquei muito contente de 

conduzir o barco. E os meus colegas também".

Jorge Paulo
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PROUDLY SPONSORED BY: PARCEIROS:

Ser solidário não é dar 
o que sobra, 

é dar o que falta e que 
faz bem!

 


