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Já passaram 5 anos desde que

demos início a este caminho, mas o

ímpeto de inovar e de criar

atividades e programas que vão ao

encontro das necessidades das

crianças e dos jovens, das suas

famílias, da escola e da

comunidade, continua tão vivo

como no primeiro dia de vida desta

associação.

Criar uma Sociedade do Bem

sempre nos pareceu tão bem!

E com o apoio de todos aqueles

com quem o nosso caminho se

cruzou, continuamos juntos nesta

missão de desenvolver a empatia, o

altruísmo e a positividade através

do exemplo.
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Em 2015 a Sociedade do Bem
constituiu-se como associação sem
fins lucrativos e, não obstante a
amplitude e abrangência do seu
objeto social, centra neste momento a
sua atividade na implementação de
um conjunto de programas de
desenvolvimento de competências
emocionais e sociais aliados à
cidadania, entre os quais se destacam:

- Programas de educação emocional
dirigidos a crianças em contexto
escolar;

- Workshops dirigidos à comunidade
educativa;

- Atividades direccionadas para
famílias;

- Edição de livros infantis.

"Este projeto entra pela escola adentro e

trabalha o quê, sobretudo? Sentimentos,

emoções… Levando a criança à procura

dos seus sentimentos e das suas emoções.

E procurando, através do trabalho que

com elas é feito, projetar, em aquisições

culturais das próprias crianças, em

experiências partilhadas com outros e na

convocação das famílias e professores a

esse tipo de trabalho, esta valorização da

interioridade de cada um a partir

daquilo que eles já têm como adquirido.

SOBRE A 
SOCIEDADE DO BEM
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– Excerto do discurso do Dr. Laborinho Lúcio na
Cerimónia de Entrega do Prémio Nuno Viegas
Nascimento, da Fundação Bissaya Barreto.
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Conselho Fiscal
Presidente: Pedro Mansinho

1.º Vogal: Rui Praxedes

2.º Vogal: Renato Costa

Suplente: António Pedro
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ÓRGÃOS SOCIAIS

Mesa da Assembleia
Presidente: Luís Carapinha

1.º Secretário: Francisco da Costa

2.º Secretário: João Costa

Direção
Presidente: Ana Martins

Vice-presidente: Jorge Félix

Tesoureiro: Carolina Casimiro

Secretário: Maria de Fátima Rodrigues

1.º suplente: Miguel Costa

2.º suplente: Uliana Costa



LINHAS DE ACTUAÇÃO/AÇÃO PRIORITÁRIA

a. Promover a identidade da Sociedade do Bem e fomentar a coesão

interna, de associados e de voluntários, com a criação de programas

específicos 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 económico e 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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PROGRAMA 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 2019 foram implementados 5

programas em 5 turmas do ensino

básico, no Centro Escolar de Portel, no

âmbito do Plano Municipal de

Promoção do Sucesso Escolar,

abrangendo 102 crianças.

Com o objetivo de inspirar de perto as

crianças através do seu exemplo, foram

convidadas duas Heartbuilders, que

ficaram responsáveis pela articulação

das sessões com a comunidade

- Maria Cristo Teles - Igualdade de

Género;

- Maria Inácia Campaniço - Inclusão.
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OFICINAS DE EDUCAÇÃO
EMOCIONAL

Com o intuito de apoiar o

desenvolvimento de competências

emocionais das crianças do pré-escolar,

1.º e 2.º ciclo através de um modelo

mais simples que envolvesse apenas as

dimensões da família e da escola,

foram criadas as Oficinas de educação

emocional da Sociedade do Bem.

Estas oficinas são compostas por um

conjunto de 4 sessões que visam

desenvolver competências ao nível da

autoconsciência emocional,

autocontrolo, consciência

social e competências relacionais.

Em 2019 foram implementadas oficinas

em duas salas do nível Pré-Escolar, no

Centro Escolar de Portel, no âmbito do

Plano Municipal de Promoção do

Sucesso Escolar, abrangendo 102

crianças.
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LANÇAMENTO DE LIVRO
"HÁ POR AÍ ALGUÉM
IGUAL A MIM?"

"Há por aí alguém igual a mim?",

escrito por Susana Pedro e

ilustrado por Célia Fernandes

(uma edição Livros Horizonte), é

o segundo livro infantil editado

com o objetivo de apoiar a

Sociedade do Bem.

Mimi queria ser igual a toda a

gente, mas descobriu que não há

ninguém no mundo igual a ela.

Um livro sobre o que temos em

comum com os outros, mas

também sobre o que nos torna

únicos e especiais.

"A história tem por base uma dinâmica

infantil, através da qual as crianças se

apercebem do que têm em comum

com os outros. O livro aborda de uma

forma divertida a vontade que as

crianças sentem em serem iguais aos

seus pares para se sentirem por eles

aceites, mas também o que as torna

diferentes e por isso especiais.

Ficha Técnica

Título: "Há por aí alguém igual a mim?"

Autora: Susana Pedro

Ilustradora: Célia Fernandes

Editora: Livros Horizonte

Lançamento: Outubro de 2019

PVP: 12,90€.
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APRESENTAÇÃO 
DE LIVRO INFANTIL 

Pré-escolar

23 salas de jardins de Infância

1.º ciclo

11 turmas de escolas básicas

2.º ciclo

8 turmas de 2.º ciclo

Biblioteca Municipal de Reguengos

de Monsaraz

Festa de Natal da Junta de

Freguesia de S. Miguel de Machede
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+ de 860 

crianças



FAMÍLIAS DE AMOR EM
FESTA

O evento FAMÍLIAS DE

AMOR EM FESTA,

realizado a 19 de maio

pela Sociedade do Bem

com o apoio do Centro

de Inovação Social da

Fundação Eugénio de

Almeida, teve como

objetivo assinalar o Dia

Internacional da Família,

proporcionando

momentos de convívio e

descontração, através da

realização de inúmeras

atividades dirigidas às

famílias.
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EVENTOS E WORKSHOPS

Eventos

"Apresentação pública e debate

do livro “Start IUPI – Fazer Coisas",

Fundação Eugénio de Almeida -

15 de maio de 2019

Congresso "Aprender no

Alentejo", Universidade de Évora

(10.ª edição) - 16 de maio de 2019

1 2

SOCIEDADE DO BEM

Workhops

 "Brincar em Família", Câmara

Municipal de Redondo - 01 de

junho de 2019;

"Descobrir emoções em família",

Câmara Municipal de Montemor-

o-Novo - 30 de julho de 2019

"Aprender a manter a calma",

Fundação Eugénio de Almeida -

29 de novembro de 2019



DISTINÇÕES E FINANCIAMENTO

A Sociedade do Bem iniciou em

junho de 2019 a Capacitação para o

Investimento Social, com os

seguintes objetivos:

- Diagnóstico da Iniciativa;

- Modelo de Avaliação de Impacto e

Formação em Medição de

Benefícios;

- Desenvolvimento do Plano de

Comunicação;

- Desenho de Estratégias de Parceria;

- Gestão e Motivação de

Voluntariado e Formação de

Competências de Alto Desempenho.
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Gala Sorrir na Educação

A Sociedade do Bem foi homenageada

numa cerimónia promovida pelo  Sorrir

na Educação, projeto que reconhece o

mérito de causas ou instituições de

intervenção social com um desempenho

de excelência na área Educação;

Prémio Maria Barroso

A Câmara Municipal de Lagoa

reconheceu o papel da Sociedade do

Bem na implementação de práticas de

cidadania, de igualdade e participação.



MEDIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL

Capa do Semanário Registo de

fevereiro e agosto de 2019, com

reportagem no interior;

Crítica de Psicólogo Bruno

Serranito ao livro “Há por aí alguém

igual a mim? edição de setembro

do Semanário Registo;

Participação no programa "Tenho um

bebé e agora?" no Canal S+ - 19 de

maio de 2019;
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"Pequenos Corações

Gigantes" da Sociedade do

Bem no "Movimento Gentil",

programa Zig Zag da RTP2 -

12 de novembro de 2019

Cobertura regular no jornal

noticioso Tribuna Alentejo
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Os resultados operacionais atingiram o valor negativo de 5.599,82 euros e o resultado

líquido do período atingiu o montante negativo de 5.599,83 euros em 2019.

 

Abaixo apresenta-se o Balanço e indica o património financeiro da Associação

Sociedade do Bem. Comparativamente com o ano de 2018, observa-se uma evolução

positiva do total do balanço. O total do ativo evoluiu favoravelmente, em especial a

rúbrica Outros ativos correntes. Do lado dos Fundos Patrimoniais e Passivo, apesar da

evolução negativa no Resultado líquido do período, verifica-se o reconhecimento do

montante de 49.670,28€ no passivo corrente, relativo a um diferimento relacionado

com um projeto promovido pela Associação durante o ano de 2019.
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Associação Sociedade do Bem, pessoa coletiva n.º 513782621.

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

Associação sem fins lucrativos, classificada em outras atividades associativas,
atividades de cuidados para crianças em alojamento e outras atividades educativas

No presente período económico não foram derrogadas quaisquer disposições do
ESNL.

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com os registos
contabilísticos da Associação e os critérios e pressupostos contemplados nas normas

As políticas contabilísticas apresentadas foram aplicadas de forma consistente ao
longo do período económico.

A Associação Sociedade do Bem não dispunha de ativos fixos intangíveis no exercício
corrente.

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

Associação Sociedade do Bem
ANEXO 

(Exercício de 2019)

1 - Identificação da entidade
1.1 – Denominação:

1.2 - Lugar da sede social:

1.3 - Natureza da atividade     

 

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.

 

3 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros
3.1 - Principais políticas contabilísticas:

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

 

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

c) Contas a Receber

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



2 0

Os réditos e gastos são registados no período a que se referem independentemente
do seu pagamenton ou recebimento, de acordo com o pressuposto do acréscimo.

d) Réditos e gastos

 

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:

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 incluindo os
métodos adotados para determinar a fase de acabamento de transações que envolvam a
prestação de serviços são as previstas no ponto 3.1. e 3.2.

8.2 - Quantia e natureza da cada categoria significativa de rendimentos reconhecidas no
período:
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