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Nota da Direção
2018 foi ano de consolidação da Sociedade do Bem.
Para além de ter afirmado a consistência e a eficácia dos seus programas e
atividades através da renovação dos protocolos que estabeleceram a
continuidade da intervenção nas escolas e nos municípios - continuidade
das Oficinas de literacia emocional (com alargamento ao 2.º ciclo), da
dinamização de atividades em período de férias escolares e das Atividades
de Enriquecimento Curricular -, a Sociedade do Bem aumentou o seu plano
de atuação, através da promoção do livro infantil "Que cores têm as tuas
palavras?". Em 2018, foram inúmeras as escolas e as feiras do livro que
integraram a apresentação do livro na sua programação.
A organização do I Encontro para a Educação Emocional e Social, em
Bruxelas, com o apoio do Parlamento Europeu, marcou o ano de 2018:
através da organização deste evento, foi possível reunir profissionais de
destaque na área da literacia emocional, colaboradores e Heartbuilders da
Sociedade do Bem. Em conjunto, criaram as bases para uma Agenda
Europeia da Educação e Emocional, lançando as sementes para a criação de
parcerias, das quais nascerão novos e mais abrangentes projetos.
A par da atuação direta com as crianças, foram escritos dois livros infantis, da
autoria de Susana Pedro, em parceria com as editoras Manuscrito e Livros
Horizonte, que serão lançados no segundo semestre de 2019.
2018 foi ainda marcado pela distinção do Prémio Nuno Viegas Nascimento,
atribuído pela Fundação Bissaya Barreto.
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Órgãos Sociais
Triénio 2017-2021

Direção:
Presidente: Susana Pedro
Vice-Presidente: Ana Martins
Tesoureiro: Carolina Casimiro
Secretário: Maria de Fátima Rodrigues
Vogal: Jorge Félix
1.º suplente: Miguel Costa
2.º suplente: Uliana Costa
Mesa da Assembleia:
Presidente: Luís Carapinha
1.º Secretário: Lucélia Rosado
2.º Secretário: João Costa
Suplente: Francisco da Costa
Conselho Fiscal:
Presidente: Pedro Mansinho
1.º Vogal: Rui Praxedes
2.º Vogal: Renato Costa
Suplente: António Pedro
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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. Breve análise às contas do exercício de 2018

A análise das contas referentes à demonstração de resultados do exercício de 2018 revela que:
Os rendimentos atingiram o montante 16.687,55 euros em 2018. Ocorreu um aumento
substancial dos rendimentos devido ao subsídio recebido, no montante de 12.500,00 euros,
atribuído pela Fundação Bissaya Barreto, não existindo rendimentos nesse ano. Deste modo,
qualquer comparação com o exercício de 2017 deve levar em consideração os efeitos positivos
decorrentes deste apoio.
Contribuíram para este volume de rendimentos:
- Donativos recebidos no montante de 3.479,55 euros.
- Quotas dos associados no montante de 108,00 euros.
- Subsídios destinados a financiar a atividade da Associação: 13.100,00 euros

As despesas de 2018 situaram-se nos 6.428,36 euros, destacando-se o seguinte:
- Quanto aos fornecimentos e serviços externos no montante de 4.209,27 euro, destaca-se o
valor despendido em trabalhos especializados no montante de 3.034,66 euros e os materiais
(utilizados em atividades da Associação Sociedade do Bem), no montante de 709,24 euros.
- Quanto aos custos com o pessoal no montante de 2.166,09 euros, destacam-se as ajudas de
custo à direção pelas deslocações realizadas ao serviço da Associação Sociedade do Bem no
âmbito das atividades desenvolvidas.
- Quanto aos outros gastos e perdas, no valor de 53,00 euros, destacam-se os donativos
concedidos no montante de 50,00 euros.

ASSOCIAÇÃO SOCIEDADE DO BEM

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
Período Findo em 31 de dezembro de 2018
M o nt a nt e s e xpre s s o s e m E UR O

RUBRICAS

NOTAS

PERÍODOS
2018

2017

RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados

3.587,55

Subsídios, doações e legados à exploração

8.769,40

13.100,00

Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos

(4.209,27)

(6.306,84)

Gastos com o pessoal

(2.166,09)

(4.298,40)

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos
Outros gastos

(53,00)

Resultados antes de depreciações, gastos de financiam ento e im postos

10.259,19

(1.835,84)

10.259,19

(1.835,84)

Resultado antes de im postos

10.259,19

(1.835,84)

Resultado líquido do período

10.259,19

(1.835,84)

Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiam ento e im postos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

Imposto sobre o rendimento do período

Os resultados operacionais atingiram o valor de 10.259,19 euros e o resultado líquido do
período atingiu o montante de 10.259,19 euros em 2018.

Abaixo apresenta-se o Balanço e indica o património financeiro da Associação Sociedade do
Bem. Comparativamente com o ano de 2017, observa-se, do lado do Ativo, uma evolução
muito positiva dos depósitos bancários e caixa, influenciados positivamente pelo aumento dos
subsídios recebidos. Do lado dos Fundos Patrimoniais e Passivo a evolução ocorrida no
Resultado líquido do período indica uma situação líquida promissora.
Quanto ao ativo líquido, o montante de 11.821,68 euros é essencialmente relativo a depósitos
bancários que a Associação Sociedade do Bem detém, no montante de 11.389,04 euros.
Do lado dos Fundos Patrimoniais e Passivo há a registar o Resultado Líquido do Período no
montante de 10.259,19 euros.

ASSOCIAÇÃO SOCIEDADE DO BEM

BALANÇO em 31 de dezembro de 2018
M o nt a nt e s e xpre s s o s e m e uro

RUBRICAS

NOTAS

PERÍODOS
2018

2017

ATIVO
Ativo não corrente:
Ativos fixos tangíveis
Bens do património histórico e cultural
Propriedades de investimento
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

Ativo corrente:
Inventários
Créditos a receber

349,80

1.127,40

Estado e outros entes públicos
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
Diferimentos
Outros ativos correntes

82,84

Caixa e depósitos bancários

Total do Ativo

11.389,04

1.675,01

11.821,68

2.802,41

11.821,68

2.802,41
P á gina 1 de 2

ASSOCIAÇÃO SOCIEDADE DO BEM

BALANÇO em 31 de dezembro de 2018
M o nt a nt e s e xpre s s o s e m e uro

RUBRICAS

NOTAS

PERÍODOS
2018

2017

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos patrim oniais
Fundos
Execentes técnicos
Reservas
Resultados transitados

369,85

2.205,69

Execedentes de revalorização
Outras variações nos fundos patrimoniais
Resultado líquido do período

Total dos fundos patrimoniais

369,85

2.205,69

10.259,19

(1.835,84)

10.629,04

369,85

Passivo:
Passivo não corrente
Provisões
Provisões específicas
Financiamentos obtidos
Outras contas a pagar

Passivo corrente
Fornecedores

1.455,14

Estado e outros entes públicos
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
Financiamentos obtidos
Diferimentos
Outros passivos correntes

Total do passivo

Total dos fundos patrimoniais e do passivo

1.192,64

977,42

1.192,64

2.432,56

11.821,68

2.432,56

11.821,68

2.802,41
P á gina 2 de 2

Entidade: ASSOCIAÇÃO SOCIEDADE DO BEM
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM DEZEMBRO DE 2018

RUBRICAS

NOTAS

PERIODOS
DEZEMBRO 2018

DEZEMBRO 2017

Recebimentos de clientes e utentes

4.365,15

7.666,00

Pagamentos a fornecedores

5.747,25

4.842,96

Pagamentos ao pessoal

2.166,09

3.538,08

Fluxos de caixa das actividades operacionais

Caixa gerada pelas operações

(3.548,19)

(715,04)

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)

13.262,22

(334,78)

9.714,03

(1.049,82)

9.714,03

(1.049,82)

1.675,01

2.724,83

11.389,04

1.675,01

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)
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período

Associação Sociedade do Bem
ANEXO
(Exercício de 2018)
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 2018 (valores em euros)
Ativos
Saldo inicial
Aquisições
Transferências e abates
Revalorizações
Outras variações
Saldo final
Depreciações acumuladas e perdas por
imparidade
Saldo inicial
Depreciações do exercício
Alienações/abates
Transferências
Saldo Final
Ativos líquidos

Equipamento básico
349,99

349,99

349,99

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
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração

Valor (euros)
3.587,55
13.100,00

