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Nota da Direção
          A Sociedade do Bem foi fundada em 2015, com a missão de promover
a empatia, o altruísmo e a positividade nas crianças através do exemplo.
Desde essa data, foram muitas as crianças que percorreram connosco este
caminho e que aprendem que está nas suas mãos fazer do mundo um lugar
mais justo e pacífico para todos os que fazem parte dele:
         - Os programas "Pequenos Corações Gigantes", com a participação dos
heartbuilders, levam à sala de aula a inspiração necessária para  que as
crianças possam correr atrás dos seus sonhos, vençam as adversidades ou
compreendam o outro através de uma nova forma de olhar; 
         - Nas oficinas da Sociedade do Bem, as crianças aprendem a construir
os seus próprios corações, feitos de amor e amizade, e a consertar os
corações dos outros (e os seus) , sempre que precisem de ir ao médico dos
corações partidos; 
         - Ainda há a Viagem ao Mundo das Emoções, em que as crianças
embarcam, seja no barco ou no comboio, e vão até dentro de si e dos outros,
para regressarem sempre melhor acompanhadas e mais felizes...  
 
          Embarcámos com as nossas crianças nesta viagem (elas ficam um
bocadinho nossas para sempre), mas também levámos as suas famílias, os
seus educadores e professores. Para eles criámos encontros, workshops,
debates, conferências, formações e momentos de convívio para que
crianças, famílias, escolas e comunidade pudessem estar juntos, derrubando
os muros que as separam.
         E da vontade de transpor os muros de todos os lugares em que a
Sociedade do Bem entrou, nasceu o livro infantil "Que cores têm as tuas
palavras?", que quisemos que voasse por esse céu afora, até se perder no
quarto de uma criança, no banco de um parque infantil ou na biblioteca de
uma escola. Através das suas páginas é possível ver pelos olhos da criança e
entender o que ela tem para nos ensinar. Mas é preciso ouvir com o coração
aquilo que ela tem para nos dizer.
          2017 foi ano de consolidar o que de bem já era feito, mas foi também,
ano de aceitar novos desafios. Sempre, por uma Sociedade do Bem.
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Princípios de Ação

Missão

Promover a empatia, o altruísmo e a positividade através do exemplo.

 

Valores

Amizade

Amor 

Compaixão 

Cooperação 

Coragem 

Generosidade 

Gratidão 

Honestidade 

Humildade

Justiça 

Liberdade 

Perseverança 

Respeito 

Responsabilidade 

Tolerância 
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Linhas de atuação / Ações prioritárias

a. Promover a identidade da Sociedade do Bem e fomentar a coesão
interna, de associados e de voluntários,  com a criação de programas
especificos de cada resposta social ou área de intervenção;
 
b. Desenvolver competências emocionais e sociais em crianças,
jovens, pais, cuidadores e comunidade educativa em geral;
 
c. Garantir a sustentabilidade da instituição promovendo a inovação
nos seus diferentes projetos e o equilíbrio entre o económico e o
social.
 
d. Projectar a Sociedade do Bem, garantindo maior visibilidade e
reconhecimento da sua actuação junto da comunidade alargada.
 
Com base nas linhas de atuação e ações prioritárias definidas com
base nas necessidades sentidas, foram desenvolvidas inúmeras
atividades, descritas nas páginas seguintes.
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1. PROGRAMAS PEQUENOS CORAÇÕES GIGANTES
 
Os programas "Pequenos Corações Gigantes" são implementados por uma
equipa de psicólogos, sociólogos e professores de diversas áreas de
ensino, em contexto escolar. Se as crianças não aprenderem desde cedo a
reconhecer as suas emoções, dificilmente conseguirão reconhecer as
emoções dos outros, a colocarem-se no lugar dos outros, a ver de
diferentes perspetivas, a refletir e a agir… E estas questões estão na base de
preconceitos, de comportamentos agressivos, de insucesso ou abandono
escolar. 
 
Em 2017 foram desenvolvidos 4 programas "Pequenos Corações Gigantes":
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- Quem vê caras vê corações Turma de 4.
ano da EB dos Canaviais, com o apoio da
Junta de Freguesia dos Canaviais
Heartbuilder: Joaquim Carrapato
 
 
 
- O que mora no meu coração
Turma de 3.º ano da EB dos Canaviais,
com o apoio da Junta de Freguesia dos
Canaviais
Heartbuilder: Antónia Martins
 
 
 
- Hai Shala? Hai Sheli. 
 2 turmas de 1.º e 2.º ano da EB de
Reguengos de Monsaraz, com o apoio da
Junta de Freguesia de Reguengos de
Monsaraz
Heartbuilders: Carla Martins e Jessica
Tavares
 



2. OFICINAS DA SOCIEDADE DO BEM:
 
No sentido de desenvolver as competências emocionais e sociais de mais
crianças, foram criadas as Oficinas da Sociedade do Bem.

6

A divulgação, através de cartas dirigidas aos professores foi feita a nível
concelhio e foram abrangidas 325 crianças:
 
- Pré-Escolar - 125 crianças
- 1.º ano - 75 crianças
- 3.º ano - 25crianças
- 4.º ano - 50 crianças



3.  ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
 
Através de protocolo estabelecido com a Câmara Municipal de Évora, a
Sociedade do Bem renovou o âmbito de atuação nas escolas do 1.º ciclo do
Concelho de Évora, ao  nível das Atividades de Enriquecimento Curricular,
implementando a AEC "Viagem ao Mundo das Emoções" em 5 turmas de 1.º
ano nas seguintes escolas básicas:
 
EB da Cruz da Picada
EB do Bairro da Comenda
EB do Bairro do Frei Aleixo
EB do Bairro da Câmara
EB dos Canaviais
 
Número de crianças abrangidas: 100

7



4.  ATIVIDADES DURANTE AS FÉRIAS
 
De 26 de junho a 28 de julho, a Sociedade do Bem dinamizou oficinas no
campo de Férias Divertidas, na Biblioteca Municipal de Reguengos de
Monsaraz, com o apoio da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz
(crianças dos 6 aos 12 anos).
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Com o apoio da junta de Freguesias dos Canaviais, a Sociedade do
Bem organizou, em conjunto com o JI/EB dos Canaviais, um conjunto
de sessões dirigidas a pais e a educadores.

5 - PROGRAMAS PARA AS FAMÍLIAS E COMUNIDADE EDUCATIVA



10

Sessão 1 
"SOS Gritos"
Com Vera Neves Fialho, Pós-
Graduada em Educação
Positiva
 
 
 
 
 
 
 
Sessão 2
 "Mas afinal quem manda
aqui?"
Com Bruno Serranito,
Psicólogo Clínico
 
 
 
 
 
 
Sessão 3 
"Por uma escola diferente"
com Sara Rodi, Escritora



6 - ATIVIDADES DIRIGIDAS À COMUNIDADE
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6.1 - Exposição de fotografia
 
Inspirados pelo heartbuilder Joaquim Carrapato a preservar os
monumentos, as crianças visitaram o Centro Histórico de Évora e
promoveram-no através de uma exposição fotográfica.
 
Joaquim Carrapato é ex-bancário de profissão e fotógrafo de paixão,
participou em inúmeras exposições de fotografia, individuais ou colectivas.
“Um outro olhar” e “Intemporalidades” são algumas delas. As cidades e os
sítios impõem-lhe um dever ético: sentir a sua beleza e pugnar pela sua
defesa.
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6.2 - Campanha dos bichinhos-de-seda
 
No sentido de dar oportunidade às crianças de se
responsabilizarem por um ser vivo mas também no
sentido de divulgar a Sociedade do Bem, criou-se uma
campanha de doação de bichos-da-seda, tendo sido
oferecidas mais de 80 caixas.



6.3 Encontro com Estudantes Universitários
 
A convite do NEPUE – Núcleo de Estudantes de Psicologia da
Universidade de Évora, a equipa da Sociedade do Bem reuniu-se com
os alunos de mestrado de Psicologia da Universidade de Évora, com
vista a apresentar o projeto e envolver a Universidade.
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6.4 Campanha de recolha de roupa
 
Todas as crianças crescem mais depressa do que gostaríamos e a roupa
serve-lhes por muito pouco tempo. Mas há uma utilidade e uma felicidade
que podemos dar com as roupas que já não servem aos nossos filhos.
A pensar nisso, a Sociedade do Bem e a Associação para o Planeamento da
Família (APF) uniram-se para promover uma recolha de fatos de treino e/ou
ténis usados para crianças até aos 12 anos.
Porque as crianças crescem e a roupa não, ajudar não custa e faz tão bem
ao coração!
O equipamento desportivo recolhido poderá ser entregue na APF de Évora,
na Cercidiana de Évora, no Centro Infantil Palmo e Meio, na Escola Básica da
Comenda, no JI/EB dos Canaviais e na Junta de Freguesia dos Canaviais.
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6.5 Dinamização de Workshops
 
Organização de workshop acercada criança e do processo de
divórcio parental, no salão multiusos da Cáritas. em Évora,
organizado pela CPCJ de Évora e apoiado pela Câmara Municipal
de Évora e pela Sociedade do Bem.
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6.6 Dinamização de Festa da Família
 
Uma família é um conjunto de pessoas unidas pelo amor.
Pessoas que partilham bons e maus momentos. É em ambiente
familiar que aprendemos a conhecer o mundo, que conhecemos
os primeiros valores e que somos introduzidos no processo de
socialização. É em família que partilhamos momentos de
afetividade e proximidade, sendo um espaço fundamental para
que as crianças se desenvolvam de uma forma equilibrada e
feliz. 
 
O evento FAMÍLIAS DE AMOR EM FESTA tem como objetivo
assinalar o Dia Internacional da Família, proporcionando
momentos de convívio e descontração entre todos, através da
realização de inúmeras atividades dirigidas às famílias, como
teatro, pintura, música, olaria, jogos, zumba, espetáculos de
música e teatro com turmas que integraram os programas de
literacia emocional e social nos jardins de infância e escolas
básicas do concelho, entre outras atividades.
 
 
A Sociedade do Bem e a Sociedade Recreativa e Dramática
Eborense uniram-se na organização deste evento,que se realizou
a dia 20 de maio, no espaço da Sociedade Recreativa e
Dramática e Eborense (antiga Mocidade), em Évora, das 10:00 às
20:00 horas.
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6.7 Dinamização de Patrulhas do Bem
 
Início do projeto-piloto PATRULHAS DO BEM, junto das crianças
das salas do Jardim de Infância dos Canaviais. As crianças das
Patrulhas têm uma única missão: ajudar a criar na escola um
ambiente de PAZ em que todas possam fazer o que é para se
fazer num recreio, ou seja… brincar, brincar e brincar!
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7 - EDIÇÃO DE LIVRO INFANTIL
 
A Sociedade do Bem lançou o livro infantil “Que cores têm as tuas
palavras?” da autoria de Susana Pedro, fundadora da Sociedade do Bem,
com ilustrações de Eunice Rosado.
 
Partindo da história de Li, a personagem principal, o livro pretende
incentivar as crianças a traduzirem por palavras aquilo que sentem: alegria,
tristeza, medo, raiva, amor… São as palavras que fazem de nós quem somos.
 
Ficha Técnica:
Título: Que cores têm as tua palavras? | Autora: Susana Pedro | Ilustradora:
Eunice Rosado | Editora: Manuscrito –  Grupo Editorial Presença |
Lançamento: Novembro de 2017 | PVP: 11,90€
 
Foram realizadas 10 apresentações públicas do livro (duas a pais e 8 a
alunos das escolas básicas de 1.º e 2.º ciclo).
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8 - DIVULGAÇÃO
 

20

No sentido de dar a conhecer quer o livro infantil quer o trabalho da
Sociedade do Bem, realizaram-se algumas entrevistas na SIC
Internacional, na TVI, no Canal Q e na Rádio Amália.
 
As atividades da AEC "Viagem ao Mundo das Emoções" fizeram
parte do Global Teacher Prize, com anúncio na televisão no âmbito
do concurso.
 



PADRINHOS, PARCERIAS E OUTROS APOIOS

Parceiros estratégicos e institucionais
 
Agrupamento de Escolas  n.º 1 de Évora
Agrupamento de Escolas n.º 2 de Évora
Agrupamento de Escolas n.º 3 de Évora
Agrupamento de Escolas n.º 4 de Évora
Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz
Associação Coração Delta
Associação de Pais e Encarregados de Educação do 
Câmara Municipal de Évora
CASES - Cooperativa António Sérgio para a Economia Social
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Évora
IES - Social Business School
Instituto de Emprego e Formação Profissional
Fundação Calouste Gulbenkian
Fundação Eugénio de Almeida
Núcleo Empresarial da Região de Évora
Sociedade Recreativa e Dramática Eborense
 
Apoio à Comunicação e Imagem
 
Citizen Tailor
SIC
RTP
Tribuna Alentejo
TVI
Up to Kids
 
Patrocínios / Padrinhos Oficiais
 
CASES - Cooperativa António Sérgio para a Economia Social
Fundação Eugénio de Almeida
Junta de Freguesia dos Canaviais
Junta de Freguesia de Reguengos de Monsaraz
Millennium BCP
União de Freguesias de S. Sebastião da Giesteira e Boa-Fé
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1. Breve análise às contas do exercício de 2017 

 

A análise das contas referentes à demonstração de resultados revela que: 

Os rendimentos atingiram o montante 8769,40 euros em 2017. Comparativamente com 2016 

verificou-se um decréscimo de 1483,85 euros. 

Contribuíram para este volume de rendimentos: 

- Donativos e subsídios recebidos para financiar a atividade da Associação Sociedade do Bem, 

montante de 8 769,40 euros. 

 

Os Gastos de 2017 situaram-se nos 10 605,24 euros, com ênfase para as seguintes rúbricas: 

- Quanto aos fornecimentos e serviços externos no montante de 6 306,84 euros, destaca-se o 

valor despendido em materiais utilizados na atividade da associação, nomeadamente 

ferramentas e utensílios de desgaste rápido, no montante de 3 629,58 euros e os trabalhos 

especializados, no montante de 1 928,70 euros. 

- Quanto aos custos com o pessoal, no montante de 4 298,40 euros, destacam-se as ajudas de 

custo à direção pelas deslocações realizadas ao serviço da Associação Sociedade do Bem no 

âmbito das atividades desenvolvidas. 

 



 

 

Os resultados operacionais atingiram o valor negativo de 1835,84 euros e o resultado liquido 

do período atingiu o montante negativo de 1835,84 euros em 2017. 

 

Nos quadros abaixo apresenta-se o Balanço e indicam o património financeiro da Associação 

Sociedade do Bem. Comparativamente com o ano de 2016, observou-se uma degradação da 

situação líquida, por força do efeito negativo dos resultados de 2017. 

Quanto ao ativo líquido, o montante de 2802,41 euros está distribuído pelas rúbricas de 

depósitos bancários, no montante de 1675,01 euros e créditos a receber (donativos cujo 

recibo foi emitido nos últimos dias de 2017 e o recebimento não ocorreu até ao fecho do 

exercício de 2017), no montante de 1127,40 euros. 

Do lado do passivo apenas há a registar os outros passivos correntes no montante de 977,42 

euros e a rúbrica de fornecedores no montante de 1455,14 euros. 

 

2017 2016

RENDIMENTOS E GASTOS

Vendas e serviços prestados 8.769,40

Subsídios, doações e legados à exploração

Variação nos inventários da produção

Trabalhos para a própria entidade

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Fornecimentos e serviços externos (6.306,84) (4.644,69)

Gastos com o pessoal (4.298,40) (2.079,36)

Ajustamentos de invetários (perdas/reversões)

Imparidade de dívidas a receber  (perdas/reversões)

Provisões (aumentos/reduções)

Provisões específicas (aumentos/reduções)

Outras imparidades (perdas/reversões)

Outros rendimentos 10.253,25

Outros gastos (551,80)

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (1.835,84) 2.977,40

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (349,99)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (1.835,84) 2.627,41

Juros e rendimentos similares obtidos

Juros e gastos similares suportados

Resultado antes de impostos (1.835,84) 2.627,41

Imposto sobre o rendimento do período

Resultado líquido do período (1.835,84) 2.627,41

Dezembro 2017

PERÍODOS

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

NOTAS

M o ntantes expresso s em EUR O

RUBRICAS



 

ASSOCIAÇÃO SOCIEDADE DO BEM

2017 2016

ATIVO

Ativo não corrente:

Ativos f ixos tangíveis

Bens do património histórico e cultural

Ativos intangíveis

Investimentos f inanceiros

Fundadores/beneméritos/patricinadores/doadores/associados/membros

Outros créditos e ativos não correntes

Ativo corrente:

Inventários

Créditos a receber 1.127,40 24,00

Estado e outros entes públicos

Fundadores/beneméritos/patricinadores/doadores/associados/membros

Diferimentos

Outros ativos correntes 8,74

Caixa e depósitos bancários 1.675,01 2.724,83

2.802,41 2.757,57

Total do Ativo 2.802,41 2.757,57

P ágina 1 de 2

PERÍODOS
NOTAS

M o ntantes expresso s em euro

Dezembro 2017

BALANÇO

RUBRICAS



 

  

ASSOCIAÇÃO SOCIEDADE DO BEM

2017 2016

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos patrimoniais:

Fundos

Excedentes técnicos

Reservas 

Resultados transitados 2.205,69 (421,72)

Excedentes de revalorização

Outras variações nos fundos patrimoniais

2.205,69 (421,72)

Resultado líquido do período (1.835,84) 2.627,41

Total dos fundos patrimoniais 369,85 2.205,69

Passivo:

Passivo não corrente

Provisões

Provisões específ icas

Financiamentos obtidos

Outras contas a pagar

Passivo corrente

Fornecedores 1.455,14

Estado e outros entes públicos

Fundadores/beneméritos/patricinadores/doadores/associados/membros

Financiamentos obtidos

Diferimentos

Outros passivos correntes 977,42 551,88

2.432,56 551,88

Total do passivo 2.432,56 551,88

Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo 2.802,41 2.757,57

P ágina 2 de 2

NOTAS
PERÍODOS

M o ntantes expresso s em euro

BALANÇO
Dezembro 2017

RUBRICAS



  

PERIODO

DEZEMBRO 2017

Fluxos de caixa das actividades operacionais

Recebimentos de clientes e utentes 7.666,00 

Pagamentos a fornecedores 4.842,96 

Pagamentos ao pessoal 3.538,08 

Caixa gerada pelas operações  (715,04)

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento

Outros recebimentos/pagamentos  (334,78)

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)  (1.049,82)

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Activos fixos tangíveis

Activos intangíveis

Investimentos financeiros

Outros activos

Recebimentos provenientes de:

Activos fixos tangíveis

Activos intangíveis

Investimentos financeiros

Outros activos

Subsídios ao investimento

Juros e rendimentos similares

Dividendos

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos

Realizações de fundos

Cobertura de prejuízos

Doações

Outras operações de financiamento

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos

Juros e gastos similares

Dividendos

Reduções de fundos

Outras operações de financiamento

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)  (1.049,82)

Efeito das diferenças de câmbio

Caixa e seus equivalentes no início do período 2.724,83 

Caixa e seus equivalentes no fim do período 1.675,01 

RUBRICAS NOTAS



Associação Sociedade do Bem 

ANEXO  

(Exercício de 2017) 

1 - Identificação da entidade 

1.1 – Denominação: 

• Associação Sociedade do Bem, pessoa coletiva n.º 513782621. 

1.2 - Lugar da sede social: 

• Rua do Sol Nascente, n.º 14, 7005-433 Évora  

1.3 - Natureza da atividade. 

• Associação sem fins lucrativos, classificada em outras atividades associativas, 

atividades de cuidados para crianças em alojamento e outras atividades educativas 

 

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 

2.1 – A Associação Sociedade do Bem apresenta as suas demonstrações financeiras de 

harmonia com o Decreto-Lei nº 36-A/2011 de 9 de março, que aprovou o regime de 

normalização contabilístico para as entidades do sector não lucrativo (ESNL). 

 

2.2 - Indicação e justificação das disposições do ESNL que, em casos excecionais, tenham 

sido derrogados. 

• No presente período económico não foram derrogadas quaisquer disposições do 

ESNL. 

 

3 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros 

3.1 - Principais políticas contabilísticas: 



• As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com os registos 

contabilísticos da Associação e os critérios e pressupostos contemplados nas 

normas contabilísticas e de relato financeiro, usando o critério base do custo 

histórico. 

• As políticas contabilísticas apresentadas foram aplicadas de forma consistente ao 

longo do período económico. 

 

3.2 – Outras políticas contabilísticas: 

a) Ativos fixos tangíveis 

• Os ativos fixos tangíveis encontravam-se registados ao custo de aquisição 

deduzidos das respetivas depreciações acumuladas. 

b) Ativos fixos intangíveis 

• A Associação Sociedade do Bem não disponha de ativos fixos intangíveis no 

exercício corrente. 

c) Contas a Receber 

• As contas a receber são inicialmente reconhecidas ao seu justo valor, sendo 

apresentadas em balanço deduzidas das perdas por imparidade que lhe estejam 

associadas. 

• As perdas por imparidade são registadas com base na avaliação da existência de 

evidência objetiva de imparidade associada aos créditos em conta corrente, das 

quotas dos associados, na data do balanço. As perdas por imparidade identificadas 

são registadas por contrapartida de resultados, sendo subsequentemente revertidas 

por resultados caso se verifique uma redução do montante da perda estimada, num 

período posterior. 

d) Réditos e gastos 

• Os réditos e gastos são registados no período a que se referem independentemente 

do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o pressuposto do acréscimo. 

 



4 - Ativos fixos tangíveis 

4.1 – Os ativos fixos tangíveis encontravam-se registados ao custo de aquisição deduzidos 

das respetivas depreciações acumuladas, conforme quadro abaixo: 

Exercício de 2017 (valores em euros) 

Ativos Equipamento básico 

  Saldo inicial 349,99 

  Aquisições   

  Transferências e abates   

  Revalorizações   

  Outras variações   

  Saldo final 349,99 

      

Depreciações acumuladas e perdas por 
imparidade   

  Saldo inicial 349,99 

  Depreciações do exercício   

  Alienações/abates   

  Transferências   

  Saldo Final   

Ativos líquidos 0,00 

 

5 - Ativos intangíveis 

5.1 - A Associação Sociedade do Bem não disponha de ativos fixos intangíveis no 

exercício corrente. 

 

6 - Custos de empréstimos obtidos 

6.1 – Não ocorreram quaisquer custos de empréstimos obtidos durante o exercício 

corrente. 

 

7 - Inventários 

7.1 – A Associação Sociedade do Bem não possuía inventários no final do exercício 

corrente. 



 

8 - Rendimentos e gastos 

8.1 – Políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito e dos gastos é o 

justo valor. 

 

10 - Rendimentos  

10.1 – Os rendimentos obtidos pela Associação no período foram mensurados ao justo 

valor. 

Repartição do valor líquido dos rendimentos, conforme quadro abaixo: 

Tipologia de rendimento Valor (euros) 

Vendas e serviços prestados 8.769,40 

 


